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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 009/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMZ A SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora LUCILENE TIZO PETRI, matrícula 7093, 

gestora judiciária da Secretaria da Quinta Vara da Comarca de Alta 

Floresta, estará em treinamento no TJ/MT no dia 19/03/2018 ;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substitui-la 

no respectivo período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora RAFAELA AQUINO ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, 

Analista Judiciária - PTJ, Matrícula n. 23.521, para exercer as atividades 

inerentes ao cargo de Gestora Judiciária – FC – da Secretaria da Quinta 

Vara desta Comarca, durante a ausência da titular, no dia 19/03/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 19 de MARÇO de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000179-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000179-83.2018.8.11.0007 

AUTOR: ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária para 

concessão de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por ELIONE DE ALCÂNTARA ARAÚJO em 

face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), todos 

qualificados, alegando, em síntese, estar acometida de sete hérnia de 

disco lombares com compressão de raiz nervosa, patologia esta que a 

impede de exercer atividade laborativa. 1) RECEBO a inicial em todos os 

seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Entendo 

necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de 

perícia médica e estudo socioeconômico, razão pela qual postergo a sua 

apreciação. In casu, por meio do Ofício Circular nº 

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

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

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

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

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

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial o (a) Dr. (a) 

PAMELA LUSTOSA REI, razão porque FIXO os honorários em R$ 200,00 

(duzentos reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo (a) perito (a) nomeado (a), que deverá informar à 

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

INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do (a) perito (a) se fez por meio do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme 

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

anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015 e para, querendo, no mesmo prazo, apresentarem quesitos para 

realização de estudo socioeconômico. 4) Após o cumprimento do item 

anterior, ENCAMINHE-SE ao perito cópia da inicial e dos documentos 

médicos que instruíram a inicial (receituário e exame etc.), bem como, dos 

quesitos que vierem a ser apresentados pela parte autora, deste Juízo e 

da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

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

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

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

autora exerça alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em trinta (30) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 7) Após o cumprimento dos itens anteriores, uma 

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

horário da perícia, consignando que a parte autora deverá comparecer no 

dia, local e horário designados, para se submeter ao exame pericial, 

devendo levar consigo eventuais exames atualizados para análise, por 

parte do perito. 7.1) Por conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os 

assistentes técnicos para apresentarem, no prazo comum de quinze (15) 

dias, seus pareceres. 7.2) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como, em linguagem simples, indicar como alcançou suas 

conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como, emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 

2º, CPC/2015). 8) DETERMINO a realização de estudo socioeconômico 

para apurar mais precisamente a possível renda per capita da família da 

parte demandante. No referido estudo, a Assistente Social deverá indicar 

as condições da habitação, os móveis que a incrementam, além de outros 

dados que julgar necessários para se visualizar o padrão econômico da 

família. 9) Após decorrido o prazo de que trata o item “3”, com ou sem a 

vinda dos quesitos da parte autora, CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a 

Assistente Social, requisitando-se a realização do estudo social com 

encaminhamento a este Juízo no prazo de trinta (30) dias, atentando-se 

aos quesitos que porventura forem apresentados, além das ponderações 

supracitadas. 10) Não obstante o interesse público defendido nas causas 

em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 
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manifestem interesse em se comporem. 10.1) Destarte, após a juntada do 

laudo e do estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de trinta (30) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 10.2) No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo médico 

e do estudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial. 11) Posteriormente, 

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

manifestar sobre a perícia e sobre o estudo socioeconômico, quando 

poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na 

contestação. 12) Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 

13) 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. 14) Após tudo 

cumprido, façam os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 06 de Março de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000151-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON VALDOMIRO PEDROSO BRUM (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade: I) certificar o decurso de prazo 

do período de suspensão deferido sob Id 10341760; II) intimar a Parte 

Autora para manifestar-se em termos de prosseguimento no prazo de 10 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003202-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTIVAL CARDOSO LEAL (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção ao teor do Art. 485, III do 

CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002261-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSER (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 pagamento 

da dívida ou oposição de Embargos à Ação Monitória, conforme Ato 

Citatório sob Id 11066124, ensejando a aplicação do Art. 701, §2º do CPC, 

com a conversão do feito em Cumprimento de Sentença, nos moldes do 

Art. 523 do CPC; II) intimar a Parte Autora para atualizar o valor da causa, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ao teor 

do Art. 524 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, a Parte 

Exequente deverá recolher as custas do Sr. Oficial de Justiça, com vistas 

à expedição de Mandado de Intimação, mediante emissão de Guia de 

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

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

nos autos. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002785-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

JEFERSON EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JEFERSON EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA 04589083124 (EXECUTADO)

 

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 pagamento 

da dívida ou oposição de Embargos à Execução, quanto à Parte Executada 

Miguel Alves de Oliveira Junior, conforme Ato Citatório de Id 11300127; II) 

intimar a Parte Autora que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quanto ao teor da aludida Certidão, mormente em relação ao outro 

Executado, Jeferson Emanuel Vieira de Oliveira. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123961 Nr: 1819-46.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS, AJPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdA

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

OAB:16889-B

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

OAB:5091-B, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 Vistos.

 Às fls. 78/80 o Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

em sua integralidade.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Pois bem. Considerando que o Executado liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas devidamente recolhidas à fl. 79.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99865 Nr: 1382-10.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Aparecida Arrolho da Silva

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fl. 51, Determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL para a liberação dos valores depositados em Juízo (fls.32), a ser 
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transferido para a conta corrente do patrono do Autor Dr. Luis Augusto 

Cuissi.

Expeça-se considerando os dados bancários de fl. 51.

Ademais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes à fl. 49, para 

que produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II e III, do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Custas processuais já recolhidas pelo Autor, sendo incabível sua 

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do 

acordo celebrado entre as partes.

Eventuais custas e despesas processuais pelo Autor.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141902 Nr: 4004-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Alves dos Santos

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

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger 

de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do 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, 

acerca da devolução da correspondência pela EBCT.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001487-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Processo:1001487-28.2016.8.11.0007 O presente expediente tem por 

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

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

atos processuais (Intimação Requerido), de acordo com o Provimento nº 

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

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1000079-02.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte autora acerca do documento de ID. 12315145, 

nos termos do item 2, da decisão de ID. 10314104, para manifestação no 

prazo de dez (10) 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, 20 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134566 Nr: 70-57.2016.811.0007

 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: Elizandra Aparecida de Freitas

 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: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 Vistos,

Trata-se de feito em que a Defensoria Pública, representando o polo ativo, 

alegou que não foi observada a prerrogativa de intimação pessoal do 

órgão para impugnação à contestação e pediu a restituição do prazo.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos e o extrato processual junto ao sistema Apolo 

constatei que, de fato, não houve carga do caderno processual à 

Defensoria Pública logo após a apresentação da contestação de fls. 

41/46.

Nos termos do §1º, do art. 186, do CPC, “ O prazo tem início com a 

intimação pessoal do defensor público”, devendo ser efetuada “por carga, 

remessa ou meio eletrônico” (§1º, do art. 183, do CPC).

Não observada a prerrogativa, o ato de intimação é considerado nulo:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem 

observância das prescrições legais”.

Considerando que a ausência de impugnação à contestação pode implicar 

prejuízo à ampla defesa e ao contraditório da autora, defiro o pedido e 

restituo o prazo para impugnação à contestação, devendo o polo ativo, já 

neste oportunidade, especificar as procas sob pena de preclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 129070 Nr: 4634-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Alves Pereira

 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,

Considerando a rejeição liminar dos embargos à execução em apenso 

(cód. 143325), intime-se o polo ativo para em até 10 dias requerer o que 

julgar pertinente, sob pena de arquivamento.

Decorrido o aludido lapso temporal, certifique-se.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 128551 Nr: 4374-36.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asiel Bezerra de Araújo, Luzmaia de Souza Quixabeira 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S. A.

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos,

Verificando a possibilidade de autocomposição, conforme expressado 

pela parte embargada à fl. 104, DESIGNO audiência de conciliação no 

CEJUSC para o dia 03/05/2018, às 16h00min, no intuito de promover a 

solução consensual da controvérsia.

Intimem-se os envolvidos, nas pessoas de seus patronos, analogicamente 
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à norma disposta no §3º, do art. 334, do CPC, para que compareçam à 

solenidade.

Após a realização do ato, caso não haja transação, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 144129 Nr: 5257-46.2016.811.0007

 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: Gabriel Dalmaso Kurpel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Sapezalense, Verde 

Transportes Ltda

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

OAB:14430-A/MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, Leandro Cabrera Galbiati - OAB:31.167, Luciane Hey 

Garanhani - OAB:56.052/PR, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, VALDEMAR BERNARDO JORGE - OAB:25688

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que uma das partes requeridas interpôs 

embargos de declaração em face de despacho que determinou a 

intimação para as partes especificarem as provas que pretendiam 

produzir, sob o argumento de que as questões preliminares ainda nã 

tinham sido apreciadas.

 É o relato. Decido.

 O despacho questionado se traduz em preparação para o saneador, 

quando esta juízo analisará as questões pendentes e, se for o caso, 

direcionará o procedimento para a fase probatória ou julgará 

antecipadamente o mérito (principalmente se os envolvidos não desejarem 

a produção de provas).

 Portanto, ausentes qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não 

acolho os embargos e devolvo o prazo para a parte embargante 

manifestar quanto à eventuais provas que deseja, em caso de não 

acolhimento das matérias processuais, sob pena de preclusão.

Decorrido o lapso temporal, conclusos para o saneador.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140668 Nr: 3315-76.2016.811.0007

 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: Pedro Sergio Soares Pereira

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para o 

recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e alegou matérias processuais 

preliminares. No mérito, pediu a improcedência do pedido. Designada 

solenidade para conciliação, com a realização de perícia, o exame não foi 

possível em razão da ausência de documentos médicos.

 Intimados para expecificação das provas que ainda pretendiam produzir, 

os demandantes pediram nova perícia.

É o relato do necessário. Decido.

 A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior.

 Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra regular, motivo 

pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido de perícia feito pelos envolvidos por entender substancial 

para a comprovação da gravidade das lesões e NOMEIO como perita 

judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar 

perícia na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão; A PARTE AUTORA DEVERÁ 

COMPARECER À PERÍCIA MUNIDA DOS ATESTADOS MÉDICOS, LAUDOS E 

EXAMES QUE POSSUA E SEJAM RELACIONADOS AO ACIDENTE.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140863 Nr: 3423-08.2016.811.0007

 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: Rodrigo Vieira da Costa

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para o 

recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e alegou matérias processuais 

preliminares. No mérito, pediu a improcedência do pedido. Intimados para 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, os demandantes 

pediram perícia.

 É o relato do necessário. Decido.

 A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior.

 Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra regular, motivo 

pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido de perícia feito pelos envolvidos por entender substancial 

para a comprovação da gravidade das lesões e NOMEIO como perita 

judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar 

perícia na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão; A PARTE AUTORA DEVERÁ 

COMPARECER À PERÍCIA MUNIDA DOS ATESTADOS MÉDICOS, LAUDOS E 

EXAMES QUE POSSUA E SEJAM RELACIONADOS AO ACIDENTE.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

Atenta ao requerimento de prova oral feito pelo polo passivo, consigno 

que o mesmo será analisado após a apresentação do laudo pericial.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140935 Nr: 3467-27.2016.811.0007

 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: Sidmar Fagundes da Rocha

 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 Correa da 
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Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para o 

recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e alegou matérias processuais 

preliminares. No mérito, pediu a improcedência do pedido. Designada 

solenidade para conciliação, com a realização da perícia, o exame não foi 

possível em razão da ausência de consolidação das lesões.

 Intimados para expecificação das provas que ainda pretendiam produzir, 

os demandantes pediram nova perícia.

É o relato do necessário. Decido.

 A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior.

 Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra regular, motivo 

pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido de perícia feito pelos envolvidos por entender substancial 

para a comprovação da gravidade das lesões e NOMEIO como perita 

judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar 

perícia na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão; a parte autora deverá comparecer à 

perícia munida dos atestados médicos, laudos e exames que possua e 

sejam relacionados ao acidente.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 141473 Nr: 3779-03.2016.811.0007

 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: Ueslei Frauzino 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para o 

recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e alegou matérias processuais 

preliminares. No mérito, pediu a improcedência do pedido. Intimados para 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, os demandantes 

pediram perícia.

 É o relato do necessário. Decido.

 A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior.

 Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra regular, motivo 

pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido de perícia feito pelos envolvidos por entender substancial 

para a comprovação da gravidade das lesões e NOMEIO como perita 

judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar 

perícia na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão; A PARTE AUTORA DEVERÁ 

COMPARECER À PERÍCIA MUNIDA DOS ATESTADOS MÉDICOS, LAUDOS E 

EXAMES QUE POSSUA E SEJAM RELACIONADOS AO ACIDENTE.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

Atenta ao requerimento de prova oral feito pelo polo passivo, consigno 

que o mesmo será analisado após a apresentação do laudo pericial.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143901 Nr: 5130-11.2016.811.0007

 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: Samuel Alves de Jesus

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para o 

recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e alegou matérias processuais 

preliminares. No mérito, pediu a improcedência do pedido. Intimados para 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, os demandantes 

pediram perícia.

 É o relato do necessário. Decido.

 A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior.

 Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra regular, motivo 

pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido de perícia feito pelos envolvidos por entender substancial 

para a comprovação da gravidade das lesões e NOMEIO como perita 

judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar 

perícia na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão; A PARTE AUTORA DEVERÁ 

COMPARECER À PERÍCIA MUNIDA DOS ATESTADOS MÉDICOS, LAUDOS E 

EXAMES QUE POSSUA E SEJAM RELACIONADOS AO ACIDENTE.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

Atenta ao requerimento de prova oral feito pelo polo passivo, consigno 

que o mesmo será analisado após a apresentação do laudo pericial.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140856 Nr: 3416-16.2016.811.0007

 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: João Evangelista Moreira

 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 
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Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para o 

recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e alegou matérias processuais 

preliminares. No mérito, pediu a improcedência do pedido. Apresentada 

impugnação, os autos vieram conclusos.

 É o relato do necessário. Decido.

 A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior.

 Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra regular, motivo 

pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido de perícia feito pelos envolvidos por entender substancial 

para a comprovação da gravidade das lesões e NOMEIO como perita 

judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar 

perícia na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão; a parte autora deverá comparecer à 

perícia munida dos atestados médicos, laudos e exames que possua e 

sejam relacionados ao acidente.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142288 Nr: 4227-73.2016.811.0007

 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: Joaquim do Prado Priori

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para o 

recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e alegou matérias processuais 

preliminares. No mérito, pediu a improcedência do pedido. Apresentada 

impugnação, os envolvidos foram intimados para especificarem as provas 

que pretendiam produzir, ocasião em que requereram perícia.

 É o relato do necessário. Decido.

 A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior.

 Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra regular, motivo 

pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido de perícia feito pelos envolvidos por entender substancial 

para a comprovação da gravidade das lesões e NOMEIO como perita 

judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar 

perícia na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão; a parte autora deverá comparecer à 

perícia munida dos atestados médicos, laudos e exames que possua e 

sejam relacionados ao acidente.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143586 Nr: 4921-42.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valério Vieira

 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 Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

 Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para o 

recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente.

 Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e alegou matérias processuais 

preliminares. No mérito, pediu a improcedência do pedido. Intimado, o polo 

ativo nçao apresentou impugnação e após os demandantes serem 

cientificados para especificarem as provas que desejavam produzir, o 

requerido pediu perícia.

É o relato do necessário. Decido.

 A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior.

 Feito tal registro, observo que o procedimento se encontra regular, motivo 

pelo qual declaro o feito saneado e passo à fase probatória.

 Defiro o pedido de perícia feito pelo polo demandado por entender 

substancial para a comprovação da gravidade das lesões e NOMEIO como 

perita judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para 

efetuar perícia na parte autora, independentemente de compromisso, com 

base no artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

 FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as 

partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O 

laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão; a parte autora deverá comparecer à 

perícia munida dos atestados médicos, laudos e exames que possua e 

sejam relacionados ao acidente.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 142101 Nr: 4115-07.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarumã – Comércio de Derivados de Petroleo 

Ltda - Me, Anderson Tavares, Neusa Célia de Rezende Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:14430-A/MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 Vistos,

Considerando o lapso temporal decorrido desde o último valor apontado, 

intime-se a parte exequente para que, em até 10 dias, traga memória 

atualizada do cálculo do débito, viabilizando o prosseguimento do feito com 
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a análise dos pedidos apresentados.

Decorrido o lapso temporal acima firmado, venham os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113370 Nr: 1905-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Martins Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que os novos causídicos do exequente apenas 

apresentaram cálculo atualizado da dívida sem indicar qualquer medida de 

impulsionamento do feito, INTIME-SE o polo ativo para que requeira o que 

julgar pertinente, em até 15 dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 55223 Nr: 7231-36.2007.811.0007

 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): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bezerra - 

OAB:16626/PR, Giovani Gionédis - OAB:8.128/PR, Laercio Faeda - 

OAB:3.589-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, 

Milena Piragine - OAB:17.210-A MT

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença para execução de honorários 

advocatícios sucumbenciais em que o polo passivo efetuou o depósito do 

devido e pediu a extinção do processo.

 Intimada, a parte exequente pediu a extinção do feito e transferência do 

valor para sua conta bancária, informando os dados.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista a satisfação do débito, sem mais delongas, nos termos do 

art. 924, II do CPC, extingo o processo.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para a transferência 

do valor vinculado a este feito para a conta apontada à fl. 215 e anotado o 

necessário, arquive-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112200 Nr: 733-74.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Aparecido do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valério Junior - 

OAB:MT/17.529, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/64, já convertida em processo de execução, em que Rio Tibagi 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros requereu sua 

substituição no polo ativo da demanda, alegando ser a cessionária dos 

créditos executados.

É o relato do necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de conversão para 

execução que foi deferido já foi feito pela cessionária do crédito, razão 

pela qual entendo que houve deferimento tácito para a substituição do polo 

ativo.

Diante disso, retifiquem-se os dados do polo demandante que deve ser 

intimado para impulsionar o procedimento em até 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 52586 Nr: 4614-06.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Maia Júnior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:16889-B

 Vistos,

Considerando que a parte executada está devidamente representada no 

feito, para evitar o proferimento de decisão surpresa (art. 10, CPC), 

determino a intimação do polo passivo para manifestação em até 10 dias 

acerca dos pedidos de fl.142.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 96887 Nr: 5377-65.2011.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Isaías Turquetti

 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: Procurador do INSS - OAB:

 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, caso ainda haja o que 

requerer no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64423 Nr: 3895-53.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: VANDIRA CARDOSO SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, caso ainda haja o que 

requerer no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64376 Nr: 3636-58.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Osvaldir Gregório de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, caso ainda haja o que 
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requerer no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69870 Nr: 2842-03.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Laura Neimeg Kuster

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e 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, caso ainda haja o que 

requerer no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140787 Nr: 3364-20.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bernardes

 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, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Vistos, Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para 

o recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente. Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e 

alegou matérias processuais preliminares. No mérito, pediu a 

improcedência do pedido. Designada audiência de conciliação, o exame 

pericial não foi realizado em razão da divergência de datas do boletim de 

ocorrência. Impugnação à contestação às fls. 69/78, ocasião em que o 

polo ativo pediu a realização de perícia. É o relato do necessário. Decido. 

A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior. Feito tal registro, observo 

que o procedimento se encontra regular, motivo pelo qual declaro o feito 

saneado e passo à fase probatória. Defiro o pedido de perícia feito pelos 

envolvidos (o autor, na inicial e impugnação e o réu, na contestação) por 

entender substancial para a comprovação da gravidade das lesões e 

NOMEIO como perita judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 

4232, para efetuar perícia na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468, do Código de Processo Civil em 

vigência. FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

serem custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o 

depósito em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se 

as partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 

dias. O laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.O 

mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos envolvidos 

e da presente decisão; A PARTE AUTORA DEVERÁ COMPARECER À 

PERÍCIA MUNIDA DOS ATESTADOS MÉDICOS, LAUDOS E EXAMES QUE 

POSSUA E SEJAM RELACIONADOS AO ACIDENTE.Com o laudo, 

intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, oportunidade 

em que deverão requerer complementação na atividade probatória, se 

desejarem, sob pena de preclusão. Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134194 Nr: 7406-49.2015.811.0007

 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: Aldinei Zanon Berlanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT

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

OAB:12644/MT, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos para produção probatória, antes do 

saneamento do procedimento, determino a intimação das partes para 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir em até 10 dias, 

sob pena de preclusão. O silêncio acarretará julgamento imediato.

Após, vista ao MPE e conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137021 Nr: 1410-36.2016.811.0007

 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: CFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELE CRISTINA 

BERNARDINO ROCHA - OAB:284666

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos para produção probatória, antes do 

saneamento do procedimento, determino a intimação das partes para 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir em até 10 dias, 

sob pena de preclusão. O silêncio acarretará julgamento imediato.

Após, vista ao MPE e conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140661 Nr: 3308-84.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima da Silva Miguel Pinto

 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:6.611/MS

 Vistos, Trata-se de demanda ajuizada em face da Seguradora Líder para 

o recebimento de complementação do valor indenizatório em razão das 

lesões sofridas em acidente. Recebida a inicial, o polo passivo foi citado e 

alegou matérias processuais preliminares. No mérito, pediu a 

improcedência do pedido. Designada audiência de conciliação, o exame 

pericial não foi realizado em razão da divergência de datas do boletim de 

ocorrência. Impugnação à contestação às fls. 69/78, ocasião em que o 

polo ativo pediu a realização de perícia. É o relato do necessário. Decido. 

A análise das matérias apresentadas como preliminares reclama cognição 

exauriente, razão pela qual entendo que se confundem com o mérito e, por 

isso, serão analisadas em momento posterior. Feito tal registro, observo 

que o procedimento se encontra regular, motivo pelo qual declaro o feito 

saneado e passo à fase probatória. Defiro o pedido de perícia feito pelos 

envolvidos (o autor, na inicial e impugnação e o réu, na contestação) por 

entender substancial para a comprovação da gravidade das lesões e 

NOMEIO como perita judicial a médica Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 

4232, para efetuar perícia na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468, do Código de Processo Civil em 

vigência. FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

serem custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o 

depósito em 10 dias. Agendada a data e horário para o exame, intimem-se 

as partes para ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 

dias. O laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.O 

mandado será acompanhado dos quesitos apresentados pelos envolvidos 

e da presente decisão; A PARTE AUTORA DEVERÁ COMPARECER À 

PERÍCIA MUNIDA DOS ATESTADOS MÉDICOS, LAUDOS E EXAMES QUE 

POSSUA E SEJAM RELACIONADOS AO ACIDENTE.Com o laudo, 

intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, oportunidade 

em que deverão requerer complementação na atividade probatória, se 

desejarem, sob pena de preclusão. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 104958 Nr: 148-56.2013.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): José Ferreira de Brito, Matilde da Silva Brito

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória em que o polo ativo informou a quitação da 

dívida e pediu a extinção.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista a satisfação do débito noticiada pela parte exequente, 

sem mais delongas, nos termos do art. 924, II do CPC, extingo o processo.

 Sem custas. Os honorários já estavam incluídos na conta apresentada.

 Com o trânsito em julgado e anotado o necessário, arquive-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 4791 Nr: 98-21.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sena Pneus Comércio e Recapagens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maschio & Pazinato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Phelipe Santos Vilela - 

OAB:21310, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos,

Considerando a aparente regularidade no substabelecimento apresentado 

à fl. 141-v, DEFIRO o pedido para que as intimações sejam efetivadas em 

nome dos patronos indicados à fl. 141, cabendo à secretaria promover as 

devidas retificações.

Após, intime-se o polo ativo para impulsionar o feito em até 15 dias, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 57230 Nr: 1817-23.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assaf & Assaf Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 Vistos,

Intime-se o polo ativo para manifestação em 05 dias acerca da quitação da 

obrigação executada por meio deste feito. O silêncio acarretará a extinção 

nos moldes do art. 924, II do CPC.

Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Às providências.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANHA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

este feito, com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 30 (trinta) dias, requeira o que de direito, 

considerando o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002020-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DE MOURA FIUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002020-50.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: ELIZABETE DE MOURA 

FIUZA Vistos. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes sob o ID n. 11373870, vez 

que as partes se compuseram amigavelmente visando por fim ao litígio. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Revogo a liminar concedida junto ao Id 9702881. Inexiste 

pactuação expressa sobre os honorários advocatícios, cada parte arcará 

com os honorários de seus procuradores. Eventuais custas 

remanescentes pela parte requerida. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 26 de janeiro de 2018. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000403-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão ID 11733213. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001064-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. R. R. (AUTOR)

MONIQUE DOMINGUES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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 manifestação, no prazo de 

05(cinco) dias, haja vista o decurso para o requerido, na pessoa da 

Gerência Executiva do INSS, informar se houve implantação do benefício 

concedido ao autor.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63767 Nr: 3748-27.2009.811.0007
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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: JOSÉ ELIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assaf & Assaf Ltda - EPP, Automoto 

Automóveis e Motos do Amapá Ltda, Volkswagen do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , Daniela Borges Freitas - OAB:11.609-A, 

Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, QUELI FERNANDA DE 

FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT, Ricardo Gonçalves Santos - 

OAB:421A AP

 ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os Embargos de Declaração opostos 

pelo Autor e por Automoto Automóveis e Motos do Amapa Ltda e julgo 

PROCEDENTES em parte os opostos por Volkswagem do Brasil, para 

FIXAR às requeridas o prazo de 15 (quinze) dias para a realização dos 

reparos no veículo, de modo a deixa-lo em perfeita condição de uso, a 

contar do transito em julgado da presente sentença.No mais, mantenho a 

sentença de fls. 555/558 em sua integralidade.Por fim, quanto ao pedido 

de fl. 586, conforme expresso à fl. 557v, cabe ao Autor/embargante, fazer 

diretamente sua entrega à 1ª requerida, mediante recibo. Somente se 

comprovada a recusa desta requerida em receber o bem, é que poderá o 

Autor/embargante requerer sua entrega através da intervenção do Oficial 

de Justiça. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59279 Nr: 3985-95.2008.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

CARVALHO - OAB:SP 347.439, GUSTAVO HENRIQUE PACHECO 

BELUCCI - OAB:SP 287.856, LUIZ EDGARD BERALDO ZILLER - OAB:SP 

208.672, MOACIR CARLOS MESQUITA - OAB:SP 18.053, ROBERTA DE 

OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução do mérito para declarar a INEXIGIBILIDADE DAS 

NOTAS PROMISSÓRIAS emitidas pelo Autor e sob execução nos autos 

sob o ID 60291, as quais têm o n. 80220 e n. 80219, no valor originário de 

R$ 46.994,58 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais 

com cinquenta e oito centavos).Em consequência, CONFIRMO a medida 

liminar de fls. 35/37 para determinar o CANCELAMENTO do protesto dos 

respectivos títulos de crédito, bem como para REVOGAR o termo de 

caução ofertado à fl. 38.Condeno o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor da causa. Intimem-se.Certifique-se o trânsito em julgado, caso não 

seja requerido o procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 

30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1022-80.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

PACHECO BELUCCI - OAB:SP 287.856, MOACIR CARLOS MESQUITA - 

OAB:SP 18.053, ROBERTA DE OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução do mérito para declarar a INEXIGIBILIDADE DAS 

NOTAS PROMISSÓRIAS emitidas pelo Autor e sob execução nos autos 

sob o ID 60291, as quais têm o n. 80220 e n. 80219, no valor originário de 

R$ 46.994,58 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais 

com cinquenta e oito centavos).Condeno o Requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da causa. Intimem-se.Certifique-se o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de sentença no 

prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas 

baixas e cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 4839-89.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Alves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE PACHECO 

BELUCCI - OAB:SP 287.856, LUIZ EDGARD BERALDO ZILLER - OAB:SP 

208.672, MOACIR CARLOS MESQUITA - OAB:SP 18.053

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

OAB:5126-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido, com resolução do mérito para declarar a INEXIGIBILIDADE DAS 

NOTAS PROMISSÓRIAS emitidas ora executado, as quais têm o n. 80220 e 

n. 80219.Custas processuais já recolhidas, pelo que, condeno o 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 

10% sobre o valor da causa. Intimem-se.Certifique-se o trânsito em 

julgado, caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as devidas baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130299 Nr: 5309-76.2015.811.0007

 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: ENIVALDO MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

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

OAB:13616/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 85/87 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34439 Nr: 161-36.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor de Oliveira Alves

 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.

Cumpra-se a Secretaria de Vara integralmente a decisão de fls. 204/205, 

expedindo o precatório em beneficio da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62559 Nr: 2217-03.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wingert

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.158, portanto, expeça-se alvará judicial referente às 

parcelas retroativas para a conta do exequente indicada à fl.159.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48942 Nr: 1019-96.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Aparecida dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Arceu Peixoto Ferreira 

- OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls.142/143, portanto, expeça-se 

RPV/PRECATÓRIO cf. determinado.

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR RIBEIRO LUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000399-81.2018.8.11.0007, : 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT EXECUTADO: SIDMAR RIBEIRO LUIZ Vistos. 1 - CITE-SE o 

executado, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 

(três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo 

com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos, nos termos dos artigos 231 e 

915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

observando a ordem de preferência descrita no artigo 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de bens 

imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 842, do 

CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será dela 

intimado o executado, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - Na execução 

de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora 

recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa 

pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora 

(art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de 

Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o devedor 

por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do CPC). 6 - 

Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por 

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor. 7 - 

Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso 

de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária 

ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de março de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SPOTTI GRECO (EXECUTADO)

LUIZ APARECIDO GRECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000431-86.2018.8.11.0007, : 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT EXECUTADO: CRISTIANO SPOTTI GRECO, LUIZ APARECIDO 

GRECO Vistos. 1 - CITEM-SE os executados, com os benefícios do art. 

212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 dias, contados da citação, efetuarem 

o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo 

Civil. 2 - Os executados, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderão, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos 

do mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos, nos 

termos dos artigos 231 e 915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, observando a ordem de preferência descrita no artigo 

835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso 

de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge dos executados 

(art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, 

serão dela intimados os executados, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - 

Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado os devedores, 

efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens dos devedores 

suficientes para garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

procurar os devedores por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido 

(art. 830, §1º, do CPC). 6 - Certificado pelo Sr. Meirinho que os devedores 

não foram encontrados, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria 

deverá intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a 

citação por edital dos devedores. 7 - Fixo, desde já, os honorários em 

10% sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, 

no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO PIO DA SILVA JUNIOR - EIRELI (EXECUTADO)

MERCEDES MASAKO NAKAGAWA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000431-23.2017.8.11.0007, : 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. 

EXEQUENTE: TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E 
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EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. EXECUTADO: ADOLFO PIO DA SILVA 

JUNIOR - EIRELI, MERCEDES MASAKO NAKAGAWA Vistos. Defiro o 

pedido retro, portanto, cumpra-se a decisão inicial expedindo mandado , 

via AR, para a executada Mercedes Masako Kakagawa no endereço 

indicado. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001506-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JUNQUEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1001506-34.2016.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6), APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO (ART. 52/4)]. AUTOR: PAULO JUNQUEIRA DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se 

de ação que visa à concessão do benefício de Aposentadoria por idade 

em regime híbrido aforada por PAULO JUNQUEIRA DA SILVA em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Com a exordial vieram os 

documentos juntados ao Pje. Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade de 

justiça e determinou-se a citação da parte requerida. Apresentada 

Contestação e documentos, arguiu-se como prejudicial de mérito a 

prescrição de crédito, e no mérito que a requerente não preenche os 

requisitos para a concessão de aposentadoria por idade, Id 8272419 e 

8272430. Impugnação à contestação, Id 11285927. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a 

alegação de prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, 

pois não há nesta demanda a possibilidade de ocorrência da preliminar 

prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, eis que o 

indeferimento do requerimento administrativo se deu apenas em 

27/07/2016 (Id n 4549815 - Pág. 4). Compulsando os autos, fixo como 

pontos controvertidos: a) o período de carência para obter o beneficio de 

aposentadoria por idade em regime híbrido; e b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, peçam esclarecimentos ou solicitem 

ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, sob pena de se 

tornar estável a presente decisão (§1º, art. 357, NCPC). Consigno que é 

ônus da parte requerente (inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e o consequente 

recebimento, do benefício pretendido. Dessa forma, a espécie do benefício 

pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível que produção de prova testemunhal e do depoimento 

pessoal da parte Requerente, a fim de se buscar a verdade processual 

acerca da atividade desenvolvida pela parte autora. Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 2018, às 

14h00, a ser realizada na sala de audiências da 3ª Vara desta Comarca, 

ocasião em que serão ouvidas a parte autora e suas testemunhas, cujo rol 

deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação das 

partes desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC). Consigno que a parte autora 

e suas testemunhas deverão ser intimadas NA PESSOA DE SEUS 

PATRONOS. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIL FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000555-69.2018.8.11.0007, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MULTA DE 10%, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: AISLAN RICARDO 

GARCIA REQUERIDO: GIL FERREIRA SANTOS Vistos. Pela nova 

sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 (Lei 13.105), 

a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à 

gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de veracidade da 

alegação de insuficiência feita por pessoa natural. Todavia, havendo 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de indeferir o 

pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação dos 

preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do art. 99, 

do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo 

texto constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Pois 

bem. “In casu”, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto 

porque a parte autora possui advogado particular e o objeto do contrato 

celebrado com a parte requerida perfaz o montante de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove que não possui recursos 

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

declaração de imposto de renda (2017) holerites atuais, extratos 

bancários legíveis ou demais documentos que se considere pertinente. Em 

igual prazo, informe o endereço eletrônico da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). Alta Floresta, MT, 19 

de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARTINS SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000856-50.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A EXECUTADO: 

JOAQUIM MARTINS SOARES 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) JOAQUIM MARTINS SOARES, CPF/MF: 290.398.518-91, até 

o valor indicado sob o ID n. 11877462. 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. Intime-se. Alta 

Floresta, MT, 15 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001172-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Número do Processo: 1001172-63.2017.8.11.0007, 

: Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: ASSAF & ASSAF 

LTDA - EPP RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais e pedido de tutela 

antecipada proposta por Assaf & Assaf Ltda. em face de BANCO GMAC 

S/A. Relata a Requerente que adquiriu o veículo GM ONIX LT 1.0, de cor 

preta, placa IWB 4183, ano 2014, modelo 2015, Chassi 

9BGKS48B0FG201216, com a finalidade de revendê-lo e, por 

consequência, obter lucro no negócio superveniente, sendo este seu 

objeto social. Decorrente da transação, a requerida tinha prazo de 30 

(trinta) dias úteis para providenciar o documento de transferência e 

enviá-lo para a requerente. Logo após a compra do veículo, menciona a 

requerente que providenciou o transporte do mesmo até esta cidade de 

Alta Floresta/MT (local onde se encontra instalada a revendedora); 

efetuou revisão e reparos no veículo, deixando-o pronto para ser 

revendido. Assim, alega que efetuou a venda para a Sra. JAQUELINE DA 

SILVA, no valor de R$ 39.510,00 (trinta e nove mil e quinhentos e dez 

reais) e passados quase 03 (três) meses sem ser entregue o documento 

de transferência, a Requerente afirma que foi obrigada a desfazer o 

contrato de venda existente entre a Sra. JAQUELINE DA SILVA, e efetuar 

o pagamento de uma multa rescisória no valor de R$ 7.882,00 (sete mil 

oitocentos e oitenta e dois reais). Desta feita, diante de tal acontecimento a 

Requerente requer a condenação da requerida na importância de R$ 

7.882,00 (sete mil oitocentos e oitenta e dois reais) referente ao dano 

material, bem como em perdas no valor de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e 

trinta reais) e em danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Com a inicial coligiu documentos junto ao PJe. Recebida a inicial na 

decisão de ID 6763094, designou-se audiência de conciliação e 

determinou-se a citação da Requerida. Realizada a audiência de 

conciliação, porém, não houve transação, Id n. 9462898. A Requerida 

apresentou contestação, requereu a expedição de ofício ao Consórcio 

Honda, a fim de informar: a) Se existe o consórcio, a contemplação e a 

carta de crédito apontados na exordial; b) Se houve o pedido de 

pagamento da carta de crédito pelo autor e pelo terceiro e c) Por qual 

motivo não ocorreu o pagamento da carta de crédito. Ao final, pugnou pela 

improcedência da ação, posto que inexiste o dever de indenizar a autora 

em danos materiais e morais. A parte autora impugnou a contestação, 

reiterando os pedidos formulados na exordial e consignando que até o 

momento o documento do veículo não foi entregue, Id n. 9905769. 

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendessem 

produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Todavia, 

fora convertido o julgamento em diligências e determinou-se à autora que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse nos autos: a) Se existe o 

consórcio, a contemplação e a carta de crédito apontados na exordial; b) 

Se houve o pedido de pagamento da carta de crédito pelo autor e pelo 

terceiro; c) Por qual motivo não ocorreu o pagamento da carta de crédito; 

d) A forma de pagamento da multa contratual pela empresa Autora à sra. 

Jaqueline; No Id n. 11976234 a parte autora informou que a carta de 

crédito existiu e estava contemplada, porém, não foi utilizada para a 

compra do carro, objeto deste litígio de propriedade do Banco GMAC S.A, 

eis que, para proceder com tal transação, o Consórcio Nacional Honda 

necessitava que o objeto da transação (veículo) estivesse na titularidade 

da Vendedora (no caso presente, da parte Autora). Ademais, que o 

pagamento da multa contratual pela Empresa Autora para a Sra. Jaqueline 

da Silva se deu em espécie, conforme recibo juntado aos autos com a 

petição inicial, ID 6707368. Informa ainda que, até o presente momento não 

houve a entrega do documento do veículo à autora. Vieram-me os autos 

conclusos. Pois bem. Passo a SANEAR o feito. INEXISTEM preliminares a 

serem analisadas. FIXO os seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, 

IV): I) a efetivação do pagamento da quantia de R$ 7.882,00, à Sra. 

Jaqueline, relativo à multa contratual do distrato de venda II) a 

(in)existência de dano moral. Outrossim, designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06 de junho de 2018, às 15:30 

horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas testemunhas, cujo 

rol deverá ser apresentado no prazo comum de 15 (quinze) dias, caso 

não tenha sido apresentado, a contar da intimação das partes desta 

decisão (art. 357, § 4º, do CPC). Consignando-se ainda, que as partes e 

as testemunhas serão intimadas nas pessoas dos patronos das partes. 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus patronos, para 

comparecimento pessoal, ocasião em que serão tomados os depoimentos 

pessoais, sob pena de confesso, conforme o artigo 385, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Alta Floresta, MT, 19 de março de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003536-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGEMIR CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Número do Processo: 1003536-08.2017.8.11.0007, 

: Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152)/[CAUSAS SUPERVENIENTES 

À SENTENÇA]. REQUERENTE: AGEMIR CARLOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por AGEMIR CARLOS em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA e outros, todos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora, que desembolsou R$ 14.407,00 (quatorze mil com 

quatrocentos e sete reais) para fins de adquirir 05 (cinco) contas junto à 

requerida. Segue afirmando, que investiu todas as suas economias nas 

aludidas contas e pretende ser ressarcida por meio do bloqueio judicial 

dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio 

Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 

76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª 

Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; a inversão 

do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a apresentação 

de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede,; seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, 

de forma a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser 

levado em consideração a correção monetária e juros fixados nos autos 

da ação civil pública; a determinação à requerida para exibição de 

documentos (contrato da autora, bem como planilhas demais documentos 

que estejam em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o 

autor e réu). Sob o id nº 10915936, foi determinada a emenda à inicial, com 

o fim de juntar aos autos a comprovação do destinatário da transferência 

realizada no dia 13 e 14 de maio de 2013, sob pena de indeferimento da 

inicial. Devidamente intimada, a autora informou que as contas pertencem 

a VALDECIR e MALICI e JULIANA PEREIRA DOS SANTOS divulgador e 

detentor da conta junto à Telexfree, todavia, que estão canceladas. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Compulsando os 

autos, constato ausente uma das condições da ação, a legitimidade da 

autora para propor a presente ação de liquidação individual da sentença 

coletiva, proferida na ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou no Estado do Acre em desfavor da ora requerida. Isso 

porque, a simples indicação dos logins junto à exordial não comprovam a 

sua legitimidade para ingressar com a presente ação. Ainda, não restou 

comprovado que os pagamentos informados nos autos são relativos ao 

ingresso da parte autora junto à requerida. Desta feita, não demonstrou a 

parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, ou seja, a 
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sua condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição 

esta, indispensável para a propositura da liquidação de sentença pleiteada 

pela parte autora. Acerca do ônus da necessidade de comprovar a 

legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os seguintes 

julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - 

PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - 

PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela 

indício do direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva 

que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de 

liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto 

não provada, por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando 

causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução 

de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

deve ser tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. 

(TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, 

Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos 

constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no 

conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do 

caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência 

de sua capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela 

eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 

podem propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o 

ônus de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, 

através de lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade 

ativa. Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, 

deve ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. 

(TJ-MG – AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. 

Estevão Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 20 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000012-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MILTON DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. 

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

A solução amigável do conflito está em consonância com a legislação 

pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as 

partes, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Arquive-se. Consoante o 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

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

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 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: 8011177-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011177-59.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GERSON ALVES DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Tendo em vista que o Enunciado nº 114 

do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor devido 

em condenação por litigância de má-fé", ainda que deferida a gratuidade 

da Justiça, o autor não pose ser eximido de pagar as custas processuais, 

eis que foi confirmada a sentença que o condenou nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé. No mesmo sentido, a Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de 

que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o 

litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. Sobre 

o assunto segue a recente jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 
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a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Assim, INDEFIRO o pleito 

formulado no Id nº 12047009, devendo o autor ser intimado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais 

devidas, sob pena de adoção das providências previstas na CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010777-55.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010777-55.2010.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA LUCIA DA SILVA 

ROCHA EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. Quanto ao pleito de adjudicação (petição num. 12037771), 

INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, 

conforme determina o art. 876, § 1°, NCPC. Caso transcorra o prazo sem 

manifestação da executada, DEFIRO A ADJUDICAÇÃO dos bens 

elencados no auto de penhora Id nº 11321620 e, por conseguinte, 

determino a expedição do auto de adjudicação. Registro que deixo de 

determinar a expedição de mandado de entrega à adjudicatária dos bens 

móveis, conforme preconiza o artigo 877, inciso II, do NCPC, uma vez que 

referidos bens já estão depositados em favor da credora. Após os 

procedimentos inerentes à adjudicação dos bens já penhorados, 

INTIME-SE a parte credora para, em cinco dias, manifestar se ainda possui 

interesse no prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003397-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003397-56.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado. Após, requisite-se à autoridade, na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento do valor 

do débito atualizado pelo credor por meio do Ofício Requisitório, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com 

a ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Decorrido o prazo 

supra, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 15 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: 1002904-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002904-79.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito 

Na oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte 

requerida foi devidamente citada e compareceu à sessão designada, 

porém, não apresentou contestação, conforme certidão lançada no ID n.º 

11206772. O Código de Processo Civil, em seus artigos 330, II, e 319, nos 

traz o seguinte: “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: (...) II - quando ocorrer a revelia (art.319).” “Art. 319. 

Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor.” Diante da inércia da parte requerida, esta abdicou 

de quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao pleito, 

ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. No mérito afirma o autor 

ter adquirido uma cota no consórcio Honda n.º 37865 – 841 – 0 – 7 e que 

vem pagamento em dia suas prestações. Porém, no mês de outubro de 

2017 o requerente com intenção de adquirir um automóvel teve a notícia de 

que seu nome estaria inscrito no órgão de proteção ao crédito. Tal 

restrição ocorreu pela empresa requerida no valor de R$ 282,69 

(duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Entretanto, 

o autor já havia quitado o débito tendo sido a negativação ocasionada de 

forma injusta. A tutela provisória de urgência foi deferida (ID n.º 

10440845): “Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e 

do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão 

do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

não podendo a multa exceder ao valor do teto do Juizado Especial Cível”. 

O autor comprovou o pagamento do débito, conforme documento anexado 
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no ID n.º 10411599, desincumbindo-se do seu ônus processual, art. 373, 

inciso I do NCPC. Assim, a inscrição do nome da parte autora em cadastro 

restritivo ao crédito sem comprovação de débito é indevida. Friso não se 

exigir demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que a inscrição 

indevida nos cadastros de restrição ao crédito, configura-se como dano in 

re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as cortes do País, inclusive, 

do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO 

DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE 

PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. 

DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO 

PROVIDO. - Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data 

Decisão: 16.11.1999; Quarta Turma). Na espécie, o dano moral prescinde 

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

do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

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

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

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

e às peculiaridades de cada caso. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida no ID n.º 10440845 e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, para: 

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 282,69 (duzentos e 

oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), inscrito no órgão de 

proteção ao crédito em 09.10.2017; b) CONDENAR a ré no pagamento da 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral em favor da 

parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% a partir da citação e 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se. 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, 7 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: 1003481-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANI ROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

Certifico que a Contestação apresentada no ID. nº 12035384, foi 

interposta Tempestivamente. Certifico ainda que procedo a intimação da 

Patrona da parte autora para, querendo apresentar impugnação no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ BARD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) MILENA RAMOS DE 

LIMA E SOUZA PARO Dados do Processo: Processo: 

8010750-62.2016.8.11.0007; Valor causa: R$ 33.948,95; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: GELSON LUIZ BARD Parte Ré: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

Nome: GELSON LUIZ BARD, Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO Nº 79, 

BAIRRO BOA NOVA II, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte promovente acima qualificada, da 

expedição do alvará de nº 385060-9/2018, para conta indicada. Alta 

Floresta, 20 de março de 2018. GEANE ROSSA MORELLO Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35212699

5ª Vara

Edital

TERMO DE SORTEIO DE JURADOS E SUPLENTES

Aos dezenove dias do mês de março do ano de 2018, nesta Cidade e 

Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, no Gabinete da Quinta 

Vara desta Comarca, onde presente se achavam o Excelentíssimo Senhor 

Doutor Roger Augusto Bim Donega, Juiz de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri, a Ilustre Promotora De Justiça Dra. Carina Sfredo Dalmolin e o 

Douto Defensor Público Dr. Paulo Roberto Da Silva Marquezini. Em seguida 

iniciou-se o sorteio passando a retirar da urna geral, uma a uma das 

cédulas com os nomes dos jurados e Suplentes que irão ao sorteio, assim 

procedendo, foram sorteados os seguintes Jurados:

JURADOS:

1. Brenda Maria dos Santos;

2. Laiane Stephanie Nascimento;

3. Andreia Regina Primo;

4. Joedson Paiva Ferreira da Costa;

5. Crislaine Lopes da Silva;

6. Gilberto Claudino de Oliveira;

7. Kelly Cristina da Silva Pereira;

8. Vagner Maestro Cardoso;

9. Silvanei João da Silva;

10. Magno Aparecido Ribeiro;

11. Rodrigo Guimarães Patuzzi;

12. Leandra da Silva Pereira Azevedo;

13. Maieva Paulino Machado Soares;

14. Ana Paula da Silva Prado;

15. Raísa Caroline Cruz do Nascimento.

O Sorteio foi realizado as portas abertas e as cédulas com o nome dos 

jurados sorteados foram recolhidas em uma urna especial ficando a chave 

com o MM. Juiz. O sorteio dos jurados e Suplentes será para as Sessões 

de Julgamentos realizadas no decorrer deste semestre, ordenando que se 

expedisse desde logo o EDITAL de convocação dos Jurados e Suplentes, 

mencionando o dia em que o Tribunal do Júri se reunirá e o convite nominal 

aos Senhores Jurados e Suplentes sorteados para comparecerem sob as 

penas da Lei. Nada mais havendo a constar mandou o MM. Juiz encerrar o 

presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Nada mais. Eu, José Almeida de Andrade Junior, Assessor de gabinete, o 

digitei e faço imprimir.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, Presidente do Tribunal do Júri

Dra. Carina Sfredo Dalmolin - Promotora de Justiça

Dr. Paulo Roberto Marquezini - Defensor Público

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000599-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (REQUERENTE)

VAGNER HENRIQUE MARIANO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)
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GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, bem como 

sua intimação da decisão de ID 12274161, adiante transcrita. 

DECISÃO:"Vistos. Recebo a inicial. Inicialmente consigno que segundo o 

Jurista Fredie Didier Júnior a “ação de produção antecipada de prova e a 

demanda pela qual se afirma o direito a produção de uma determinada 

prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória 

do processo para o qual ela serviria. E, pois, ação que se busca o 

reconhecimento do direito autônomo a prova, direito este que se realiza 

com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária.” 

(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito processual vl 2 editora jus podivm 10 

ediçao, 137p.) Analisando os autos verifica-se que a Parte Autora (Miguel 

Antônio Mendes e Vagner Henrique Mariano Dutra) pleiteiam a realização 

de constatação por Oficial de Justiça relativamente ao imóvel rural descrito 

na inicial, para apurar o nome do atual proprietário, características gerais 

do bem, data de aquisição e nome do proprietário anterior, além de 

produção de prova oral. Nesse sentido, segundo o artigo 381 do NCPC: 

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito 

difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a 

ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” No presente caso a 

produção antecipada de prova poderá tornar viável a autocomposição ou 

outro meio adequado de solução de conflito, bem como o prévio 

conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 

Logo, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, e DETERMINO que o Senhor 

Oficial de Justiça realize constatação no imóvel rural descrito na inicial 

para apurar o nome do atual possuidor, já que a propriedade é auferida 

pela matrícula do imóvel, características gerais do bem, data de aquisição 

e nome do possuidor anterior, devendo todas as despesas de tal diligência 

serem suportadas pela Parte Autora. DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 23 de abril de 2018, às 15h30min. Deverá a Parte Autora 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

§ 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 

do NCPC, caberá ao advogado da parte, informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Caso arroladas testemunhas 

residentes fora da Comarca, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

CITE-SE e INTIME-SE a Parte Adversa/Interessado, consignando-se a 

impossibilidade de apresentação de defesa pelo Interessado ou recurso 

relativamente ao deferimento da produção da prova (art. 382, § 4º, NCPC). 

Advirta-se, ainda, que poderá o Interessado requerer a produção de 

qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada aos fatos 

mencionados na inicial (art. 382, § 3º, NCPC). CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 164360 Nr: 1198-44.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Socorro Rodrigues, Bernardo Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a condução do oficial de justiça até o Setor A. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem nº 

8644-04.2015.811.0040 - 1ª Vara da Comarca de Sorriso-MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113403 Nr: 1937-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERCADO BURITIS LTDA - ME 

(MERCADO BURITIS LTDA), CNPJ: 09069231000126, Inscrição Estadual: 

133443000. atualmente em local incerto e não sabido

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113396 Nr: 1931-49.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Battirola & Gorini LTDA - ME (Green Forest 

Tour Viagens e Turismo)

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BATTIROLA & GORINI LTDA - ME (GREEN 

FOREST TOUR VIAGENS E TURISMO), CNPJ: 09521442000158. 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: Banco Bradesco S.A., instituição financeira de direito 

privado, vem propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em face de Battirola & Gorini Ltda ME 

(Green Forest Tour Viagens e Turismo), pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 09.521.442/0001-58, com sede na Av. Ariosto da Riva, 

nº 3.437, Centro, Alta Floresta-MT, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos: O exequente é credor da executada da importância de R$ 

13.661,40 (treze mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta 

centavos), representada pelo instrumento particular de contrato de 
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financiamento (capital de giro), taxa prefixada, celebrado em 16/01/2009, 

no valor líquido de financiado de R$ 13.463,48 (treze mil, quatrocentos e 

sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), para pagamento em 24 

(vinte e quatro) prestações, mensais e consecutivas, vencendo-se a 

primeira em 16/02/2009 e a última em 16/01/2011, acrescidas dos 

encargos prefixados a base de 2,00% aos mês e demais consectários 

legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e condições 

ajustadas mutuamente pelas partes, constantes no corpo do mencionado 

instrumento. Para garantia da operação, a empresa executada, com o 

AVAL da Sra. Telma Battirola (CPF: 536.564.581-20) emitiu uma nota 

promissória no valor R$ 17.128,56 (dezessete mil, cento e vinte e oito 

reais e cinquenta e seis centavos). Consoante se infere dos documentos 

acostados, o executado deixou de adimplir com o pagamento da obrigação 

a partir da prestação vencida em 16/03/2010, tornando-se, pois, devedor 

do principal e dos acessórios, que importam, até o vencimento, na quantia 

de R$ 7.589,52 (sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 

dois centavos), que, devidamente corrigida pelo índice oficial, acrescida 

de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à 

base de 2% (dois por cento), perfaz a quantia de R$ 13.661,40 (treze mil, 

seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos). O exequente 

usou todos os meios suasórios para o recebimento de seu crédito que 

representa dívida líquida, certa e exigível. Porém, tornaram-se infrutíferas 

todas as tentativas, não lhe restando alternativa, senão o ajuizamento a 

presente execução, face ao vencimento da dívida sem seu respectivo 

cumprimento. Pelo exposto requer a citação do executado para que, no 

prazo de três (03) dias, pague a importância de R$ 13.661,40 (treze mil, 

seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), acrescida de 

correção monetária de conformidade com a Lei nº 6.899/81, juros de mora 

à taxa de 1% ao mês ou fração superior a quinze dias, desde a data do 

respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, além de multa 

contratual de 2% sobre a quantia não paga, já se encontrando esta 

inclusa no valor executado, mais custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a serem arbitrados pelo MM Juiz do feito. Caso não 

seja efetuado o pagamento do débito no prazo supra, requer penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90322 Nr: 4679-93.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Sartorelli Ltda., Deodato Seabra 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIRAS SARTORELLI LTDA., CNPJ: 

05491580000180, Inscrição Estadual: 13.223.667-2 e atualmente em local 

incerto e não sabido DEODATO SEABRA JÚNIOR, Cpf: 48373486100, Rg: 

0.706.939-1, Filiação: Dirce Pereira Seabra e Deodato Polido Seabra, data 

de nascimento: 22/07/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 13/10/2010.

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

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS - 

IBAMA em face de MADEIRAS SARTORELLI LTDA. e DEODATO SEABRA 

JÚNIOR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de AUTO DE 

INFRAÇÃO Nº 410258/D, CUJO VALOR FOI ACRESCIDO DE MULTA DE 

MORA SELIC E ENCARGO LEGAL - REFERENTE AO TRANSPORTE DE 

58,016M³ DE CEDRINHO SERRADO, COM ATPF Nº 7662185-MT (FALSA), 

CONSTATADO NO ATO DA FISCALIZAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1852605/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/04/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 97.241,80

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107350 Nr: 2721-67.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Marcos Alcade

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

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MARCOS ALCADE, Cpf: 

63824248891, 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: 24/05/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA NACIONAL em face de JOSE MARCOS ALCADE, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IRPF/2012, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 1 12 001032-06/2013, 

12 1 12 001033-97/2013, 12 1 12 005295-30/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 97.470,40

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90243 Nr: 4600-17.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Elaine da Grella Kreuz-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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANAINA ELAINE DA GRELLA KREUZ-ME, 

CNPJ: 04314288000120. 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: 23/09/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JANAINA 

ELAINE DA GRELLA KREUZ-ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E/OU RECOLHEU A MENOR O ICMS - 

GARANTIDO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20107172/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/09/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.966,90

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122927 Nr: 1189-87.2015.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Comercio de Tabacos Ltda, Antonio 

Furini, Romildo Nunes da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT, Vinicius Manoel - OAB:19532-MT

 É O RELATÓRIO, DECIDO.De início, esclareço que o pedido de ilegitimidade 

passiva dos sócios já foi devidamente decidido às fls.52/53, não 

merecendo prosperar qualquer rediscussão nesse sentido, pois 

operou-se a preclusão, conforme preceitua o artigo 507 do CPC.Assim, 

diante da arguição reiterada de ilegitimidade passiva apresentada pelo 

executado Antonio Furini, imperioso registrar a impossibilidade de qualquer 

rediscussão nesse sentido, bem como, tenho que ocorreu por parte dele a 

litigância de má-fé. A litigância de má-fé se configura quando a parte 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo; provocar incidente manifestamente infundado; interpuser 

recurso com intuito manifestamente protelatório (artigo 80 do 

CPC).Portanto, condeno o executado Antônio Furini, litigante de má-fé, ao 

pagamento de multa, no valor de 1% do valor da causa (art. 81 do CPC).De 

outro norte, determino a expedição de Alvará, em favor da Procuradoria 

do Estado do Mato Grosso, da importância penhorada via bacenjud 

(fls.66/68).Como o valor encontrado via sistema bacenjud não é suficiente 

para satisfazer o débito em questão, DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 

56-v e determino a expedição de certidão do termo de penhora nos 

próprios autos, em relação ao imóvel de matrícula nº18.331, 

constituindo-se o executado Antônio Furini 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 do executado e cônjuge, se casada for, art. 835, § 

3º, do Novo Código de Processo Civil. Deverá, ainda, ser averbada a 

penhora à margem da matrícula 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.: 145023 Nr: 5661-97.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asiel Bezerra de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Mato Grosso - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, diante da coisa 

julgada. Custas processuais já recolhidas pelo Embargante, pelo que o 

CONDENO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

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

translade-se cópia desta sentença aos autos em apenso.Ademais, após o 

transito, caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de 

sentença quanto à verba honorária, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 3302 Nr: 37-05.1995.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Regina Ltda, Paulo Bocardi, 

Celso Douglas Bocardi, Paulo Cesar Bocardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso em desfavor de Mercado Regina e Outros, requerendo em 

caráter liminar a indisponibilidade de bens dos executados para garantia 

da execução referente a CDA nº203/95.

Com a inicial (fls.05/08), vieram os documentos de fls.09/18.

Recebida a inicial e concedida a liminar às fls.19/20, bem como 

determinada a citação dos requeridos.

O bem penhorado nos autos foi arrematado na justiça do trabalho, motivo 

pelo qual a arrematante em 15/12/2004 requereu o levantamento do bem, 

visto que dívida trabalhista tem preferencia (fls.216/217).

O feito permaneceu parado por 10 (dez) anos, vindo novamente a 

arrematante aos autos, requerendo o levantamento do bem arrematado na 

justiça do trabalho (fl.330).

Em decisão de fl.348, foi deferido o pedido de levantamento do bem imóvel 

sob a matrícula nº2.463, bem como determinada a intimação da Fazenda 

Pública para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, cabe esclarecer que o feito se arrasta há mais de 22 anos, 

sendo que resta evidente o abandono do processo pelo autor/exequente, 

porquanto após a liberação do único bem penhorado nos autos, diante da 

decisão de fls.348, a Fazenda Pública não deu prosseguimento ao feito.

 Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo por parte do autor, já que a parte interessada não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente ABANDONOU O 

PROCESSO.

Acerca do assunto, segue a jurisprudência mais recente:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Apelação 

contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 267, 

inciso III e § 1º do CPC/73, por abandono da causa pela exequente. 2. 

"Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para 

dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz 

determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por 

abandono de causa" (AgRg no REsp 1320219/PB, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013). 3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o 

art. 267, III, do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/2015) é aplicável ao 

processo de execução fiscal, diante do disposto no art. 1º da Lei 

6.830/80, que expressamente prevê a incidência subsidiária das normas 

do Código de Processo Civil. Precedentes: REsp 56.800/MG, Rel. Min. 

Eliana Calmon, DJ de 27.11.2000, p. 150; REsp 662.385/PB, Rel. Min. José 

Delgado, DJ de 16.11.2004, p. 214; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 

12/11/2008. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 

1.120.097/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser 

afastada a aplicação da Súmula nº 240 ("A extinção do processo, por 

abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu") às 

execuções fiscais não embargadas, revelando-se prescindível o 

requerimento do réu. 5. No caso, restou caracterizado o abandono da 

causa, visto que, após a intimação da exequente para dar prosseguimento 

ao feito (fls. 93/94 e 97/98), e diante de sua inércia por prazo superior a 

30 dias, foi determinada nova intimação para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, se manifestasse, sob pena de extinção do 

processo (fls. 99/101), sem, contudo, cumprir a determinação judicial. 6. 

Apelação a qual se nega provimento. (Processo AC 

00010600220114025118 RJ 0001060-02.2011.4.02.5118 Orgão Julgador - 

3ª TURMA ESPECIALIZADA, Julgamento 27 de Março de 2017, Relator 

FABIOLA UTZIG HASELOF)

Assim, diante do abandono da causa pelo autor, o feito deve ser extinto 

de ofício sem resolução do mérito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

Isento de custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, determino a liberação de quaisquer 

bens/valores constritos, se houver.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 788-98.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Nicola

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas para distribuição da Carta Precatória para 

realização de hastas públicas expedida à fl. 94. O recolhimento das 

custas poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a Carta Precatória 

diretamente à Distribuição da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42317 Nr: 2539-28.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Roberto Pires de Freitas, Jean Walter Wahlbrink

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3889/MT, Jean Walter Wahlbrink - OAB:5658/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 que junte aos presentes autos suas informções 

pessoais, como RG, CPF, endereço, para que seja dado o devido 

cumprimento ao Precatório Requisitório solicitado por meio do ofício nº 

00900753/2016 em trâmite no TJ/MT, 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.: 124619 Nr: 2144-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardivino Porto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do executado 

JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO (CPF: 523.977.429-34), nos termos 

do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Esclareço que as Cooperativas de crédito Sicredi, o SICOOB e UNICRED 

também estão aptos e com aporte tecnológico ao transito das ordens 

judiciais via Bacen Jud, dispensando assim novas emissões de ofícios 

com a finalidade de bloqueio judicial de forma manual, eis que em 

11/02/2016 o Bacen determinou a obrigatoriedade das cooperativas de 

crédito à utilização do Sistema Bacen Jud 2.0.

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 às fls. 91 (R$21.681,65).

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(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 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69694 Nr: 2665-39.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Olanda da Luz dos Santos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De ofício, realizo em gabinete consulta, via sistema BACENJUD, com o 

escopo de verificar acerca do endereço atual da parte Autora, conforme 

extrato em anexo.

Como restou frutífera a consulta, intime a parte autora para apresentar 

seus dados bancários, conforme determinado às fls.114/115.

Se não houve intimação ou mesmo intimada a parte autora quedar-se 

inerte, encaminhe-se os autos ao Arquivo definitivo, com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109616 Nr: 5129-31.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:MT/6816

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do executado 

CARLOS ROBERTO DE ARRUDA (CPF: 496.306.281-04), 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. 82v (R$ 1.195,44).

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(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 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007
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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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Sirleide Lopes

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

- OAB:16.691-A/MT

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

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

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCIO CARLESSO, Cpf: 06215300934, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor. 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: Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, 

por seu advogado vem propor ajuizar AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA 

em desfavor de Tercio Carlesso, brasileiro, casado, agricultor, CPF: 

062.153.009-34 e outros. OS FATOS - O requerido necessitando de 

capital para implementar sua atividade, procurou o Banco do Brasil S.A. 

para financiar insumos e serviços. Por ocasião foi entabulado a nota de 

crédito rural, operação nº 12/71435-6 (ex 95/00756-3) no montante de R$ 

16.406,25 (dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos). Referida nota, por ocasião do aditivo de retificação e 

ratificação firmado em 26/05/1999, teve seu vencimento prorrogado para 

01/11/2008. Pela operação de crédito efetuada pelo requerente com o 

requerido, foram cobradas as taxas de mercado e encargos contratados 

na forma prevista nas cláusulas gerais dos instrumentos acostados. 

Ocorre que o requerido, utilizando-se do contrato indicado, utilizou o 

crédito e não honrou a data pactuada para pagamento da cédula, 

quedando-se assim, inadimplente com a requerente. Com o fito de receber 

o crédito supra indicado, o requerente envidou todos os esforços 

necessários, procurando o devedor/requerido com frequência, para que o 

mesmo regularizasse seu crédito, entretanto, todos os esforços 

realizados mostraram-se infrutíferos, restando tão-somente à via judicial 

para ver solucionada a pendência existente. DO PEDIDO Diante de todo o 

exposto, requer: a) Condenação do requerido ao pagamento do montante 

de R$ 218.199,47 (duzentos e dezoito mil, cento e noventa e nove reais e 

quarenta e sete centavos), devidamente acrescido dos encargos de 

inadimplência, juros e taxas de mercado praticadas pelo requerente, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% do 

valor do débito atualizado, custas e demais despesas processuais, 

cartorárias, etc. b) Citação do requerido para, querendo, responder a 

ação no prazo legal. c) Seja concedido ao requerente a produção ampla 

de provas com o fim de exaurir o alegado por todos os meios legais, bem 

como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, que 

sejam hábeis para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a 

presente ação.

Despacho/Decisão: Vistos.Citem-se os requeridos para, querendo, 

responder no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar do mandado as 

advertências legais (artigo 285, “in fine” e artigo 319, ambos do CPC).Caso 

sejam alegadas matérias preliminares na contestação ou seja instruída 

com documentos, intime-se o autor para impugnar a contestação, em 10 

(dez) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 16 de março de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138971 Nr: 2419-33.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Manochio, Maria Benedita Vicentini, Sheila 

Patrícia Manochio, Pamela Cristina Manochio, Claudiney Aparecido 

Manochio, Geisiane Manochio Alves, Jose Ademir Manochio, Laide de 

Lurdes Leonardi, Rosineide Manochio Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deorlanda Cantos Manochio - Espólio

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Carlos Eduardo Furim, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116090 Nr: 4344-35.2014.811.0007

 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: Marta Rodrigues dos Santos, Ricardo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uemerson Batista, Aglaci Aparecida Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Cristiane Iocca - 

OAB:MT/16.958-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, proposta por MARTA RODRIGUES DOS SANTOS e 

RICARDO PEREIRA DE SOUZA para CONDENAR os requeridos UEMERSON 

BATISTA e AGLACI APARECIDA BATISTA, nos seguintes termos:a) 

PAGAMENTO a título de DANOS MATERIAIS, na quantia total de R$ 

1.969,25 (hum mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos), com incidência de juros moratórios e correção monetária a 

partir do evento danoso, conforme disposto nas Súmulas 43 e 54 do STJ e 

562 do STF; b) PAGAMENTO a título de DANOS MORAIS, a quantia total de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para ambos os Autores em partes iguais, 

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406 do Código Civil, juntamente com o § 1º do art. 161 do 

Código Tributário Nacional, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

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

sentença, conforme preconizado pelo verbete 362 da Súmula do STJ;c) 

No mesmo sentido, INDEFIRO o pedido de fixação de pensão 

correspondente à importância do trabalho exercido pela requerente Marta, 

diante da não comprovação objetiva da profissão e da necessidade de 

indenização por lucros cessantes.Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC/2015.Por fim, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho, na combatividade de cada 

patrono, fixo em dez por cento (10%) sob o valor da condenação, por ter 

o autor obtido êxito na maioria dos pedidos (CPC/2015 - artigo 85, § 2º, e 

parágrafo único do art. 86, c/c art. 87, § 2º). Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, e não havendo requerimento pela parte 

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

baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais 

custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202429 Nr: 5188-57.2015.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Piedade Araújo Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.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.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190271 Nr: 10496-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayanne Garcia do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 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 dos requeridos juntada às fls. 95ss.

§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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182286 Nr: 4051-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Napolitano da Silva, Maria de Lourdes Moraes 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINI - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls.116, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte requerida para se manifestar nos autos no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262056 Nr: 14280-88.2017.811.0004

 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: Alexandre Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Silva, José Rosa Bispo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Vistos.

1.Não existem preliminares e nem tampouco vícios processuais a serem 

corrigidos de ofício, razão por que DOU O FEITO POR SANEADO.

2.INTIMEM-SE as partes para especificarem fundamentadamente as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento, e, após, conclusos.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263397 Nr: 15112-24.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.10.DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial com as partes, no prazo de 10 (dez) dias.11.CITE-SE a 

requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência 

de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 22 DE MAIO DE 2018, 

ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).12.Saliento que o mandado 

de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao réu o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, 

CPC/2015).13.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público. 14.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208892 Nr: 8831-23.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Rodrigues Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 22.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à 

remuneração do (a) Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como 

para condenar o Requerido no pagamento das diferenças pretéritas, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular 

liquidação de sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. 

23.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora e 

correção monetária na forma do art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, já que as 

declarações de inconstitucionalidade nas ADIns nº 4.357 e nº 4.425 não 

abrangem a atualização monetária estipulada na condenação ou nos 

embargos, consoante se infere da leitura do RE 870947 RG/SE, sob a 

relatoria do Min. LUIZ FUX, presumindo-se a constitucionalidade total da 

referida norma, até ulterior deliberação da Corte Suprema.24.FIXO como 

termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 

29/09/2016 e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou 

seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.25.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 26.Tendo em vista 

a sucumbência do requerido, CONDENO-O no pagamento dos honorários 

advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, 

na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015.27.DEIXO de determinar a remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é 

certo que o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) 

salários-mínimos (art. 496, §3º, III, CPC/2015).28.Transitada em julgado, 

caso nada mais seja requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações 

devidas.29.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1547 Nr: 1582-17.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Casemat - Companhia de 

Armazéns e Silos do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho retro, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do requerido para se manifestar nos autos acerca dos 

embargos no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236712 Nr: 13952-95.2016.811.0004

 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: Ana Claudia Ribeiro Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos. 1.DEFIRO os pedidos de fl.80. 2.INTIME-SE o município para juntar 

nos autos cópias dos prontuários médicos e exames envolvendo o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 3.DETERMINO seja realizado 

estudo psicológico com a criança, a fim de aferir eventual dano de ordem 

moral decorrente da deficiência que é acometido, no prazo de 10 (dez) 

dias. 4. Tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para 

o julgamento do pleito, NOMEIO como perito o Dr. FRANCISCO TEODORO 

DE FARIA II, que atende pelo Sistema de Saúde do Município. 

5.Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do 

Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça. 6.Poderá haver o adiantamento de 

despesas iniciais do perito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta 

reais), caso demonstre, comprovadamente, a necessidade de tal 

adiantamento para a satisfação das despesas decorrentes do encargo 

recebido, nos termos do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça. 7.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

465, §1°, II e III, CPC/2015). 8.INTIME-SE pessoalmente o médico da 

nomeação, independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 

466, do CPC/2015, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

Conste no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 

68/08 CGJ-MT. 9.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os 

assistentes técnicos eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) 

dias. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219916 Nr: 2784-96.2016.811.0004

 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: Dionísio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa BB Administradora de Cartão de 

Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

1.Uma vez que no instrumento de contrato juntado nos autos não há 

informação acerca dos encargos financeiros cobrados do autor, 

CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO à instituição 

financeira requerida a juntada de extratos/contrato específico/outro 

documento relacionados ao cartão de crédito 49840750 que demonstre os 

encargos financeiros cobrados para fins de remuneração do capital, bem 

como a título de mora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência 

dos efeitos previstos no art.400, caput, CPC/2015 c/c súmula 530, STJ.

2.Quanto à petição de fls.176/177, INDEFIRO o pedido de perícia contábil, 

visto que inicialmente é necessário definir os parâmetros para, depois, em 

liquidação, aferir o quantum.

3.Decorrido o prazo estipulado no item 1, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228703 Nr: 8186-61.2016.811.0004

 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 Milton de Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayline Sousa Lacerda 

Rodrigues - OAB:MT 18.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do servidor público 

e o ajuizamento da ação, com o intuito de reconhecimento do direito ao 

benefício da pensão por morte, a prescrição atinge o próprio fundo de 

direito (ED 93622/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 

17/10/2016).

2.No caso em foco, observa-se que a servidora faleceu em 1998, 

enquanto o requerimento administrativo foi feito somente em 2013.

3.Assim, em atenção ao princípio da cooperação processual e a fim de 

evitar decisão surpresa, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

acerca da prescrição do próprio fundo de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

4.Decorrido o prazo estipulado, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 1013-64.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inah Naya Ribeiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota - 

OAB:17736/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1.Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da Executada.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o Exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195655 Nr: 913-65.2015.811.0004

 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: Dalgiza Lopes Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 VISTOS.

1. PRELIMINARMENTE, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

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

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art.523, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270159 Nr: 1136-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 46, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233914 Nr: 11947-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. DE SOUZA ATAIDES & CIA LTDA ME, 

Fátima raquel de Deus de Souza Ataides, Gilmar Alves Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 98, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176337 Nr: 10295-53.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moreira da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Sobre os documentos juntados às folhas 54/55, ouça-se Embargante, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231164 Nr: 9873-73.2016.811.0004

 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: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP, Hugo Di Alessandro Cardoso Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Dobre Martins, Jaime Dobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação Monitória movida por Amorim Máquinas Peças e 

Representações LTDA em face de Jorge Dobre Martins e Jaime Dobre, 

todos qualificados nos autos.

2. Ante o aportado na certidão de fls. 55, CITE-SE o Requerido, no 

endereço constante de fls. 04, para que pague o débito no prazo de 15 

(quinze) dias ou apresente embargos, previstos no art. 702, CPC/2015, 

com as advertências legais.

3. No mandado deverá constar que, no caso de cumprimento e pagamento 

dos honorários advocatícios de 5%, do valor atribuído à causa, o devedor 

ficará isento do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste ainda que se não realizado o pagamento e não forem 

oferecidos embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial, nos termos do art. 701,§2º, 

CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243977 Nr: 2051-96.2017.811.0004

 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: CBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 Vistos.

 1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 35/36 e DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial, com visita in loco na residência das partes, bem 

como da criança (fls. 04), devendo o laudo ser remetido a este juízo, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

2. Saliento que do laudo deverá constar descrição pormenorizada dos 

quesitos que forem pertinentes à definição do melhor interesse da infante.

3. Com a juntada do parecer técnico, ABRA-SE vistas ao Ministério Público 

pelo prazo legal, com fulcro no art. 178, II, do CPC/2015.

 4. Após, voltem-me conclusos para decisão.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104417 Nr: 9419-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio dos Santos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A

 VISTOS

 1. Com a conclusão dos autos, verifico que fora encaminhado ao Sr. 
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Contador Judicial a remessa dos autos a fim de que procedesse os 

cálculos na forma ordenada às fls. 152/156. O cálculo foi colacionado às 

fls. 233.

2. Assim, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias 

sucessivos, manifestarem sobre o aportado nos autos, sob pena de 

preclusão.

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272939 Nr: 2907-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilson Silva

 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:

 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação Ordinária Trabalhista, pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Em razão da improbabilidade de composição das partes, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, 

§4º, II, CPC/2015.

3. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

art. 231, CPC/2015.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170444 Nr: 2810-02.2013.811.0004

 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 Tereza Negrão Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030, Victor Regis Brito Parreira - OAB:MT 14.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13296/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, Paula Prates 

Boggione Guimarães - OAB:MG - 127.451

 VISTOS.

1. HOMOLOGO o cálculo de folhas 218/246 para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos.

2. Dou por encerrada a instrução processual.

3. Voltem-me conclusos para prolação de sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89741 Nr: 3639-22.2009.811.0004

 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: Kleidey Rossi da Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos 

Batista - OAB:23392/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. O feito foi extinto sem o julgamento do mérito, conforme sentença de 

folhas 48, já transitada em julgado.

 2. Assim, INDEFIRO o pedido contido no item “c” da fl. 55.

 3. Por conseguinte, retornem-se ao arquivo.

 4. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267970 Nr: 17985-94.2017.811.0004

 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: Transportes Rodoviários de Carga BM Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Souza Lima - 

OAB:13114-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS movida por TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA BM LTDA 

ME em face do GENERALI BRASIL SEGUROS, todos qualificados nos 

autos.

2. Inicialmente, recebo a juntada aos autos de fls. 121/123 referente ao 

comprovante de pagamento das custas processuais conforme 

determinado.

 3. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 06 DE JUNHO DE 2018, às 17hrs30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273024 Nr: 2961-89.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Elias Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piscina Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por JOSÉ ELIAS FERNANDES em 

desfavor de PISCINA ARAGUAIA LTDA.

2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 25 DE ABRIL DE 2018, às 17hrs30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160435 Nr: 1040-08.2012.811.0004

 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: Marianne Rocha de Souza, Eduardo Henrique Rocha de 

Souza, Fransergio Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais de Lima Silva, Valter Pacheco de Araujo, 

Jurandi Lopes Iribarem, JUVERCINO MESSIAS CANDIDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luciana de souza oliveira pinheiro - OAB:141779 

OAB/MG, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

 1. Ante a ausência da angularzação da tríade processual, não há o que 

se falar em devolução de prazo para apresentação de defesa, conforme 

preceitua o § 1ª, inciso VIII, art. 231 CPC/2015.

2. De outra banda, DEFIRO o pedido de folhas 243.

 3. Citem-se os réus, para querendo apresentar resposta no prazo legal.

 4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42168 Nr: 1654-91.2004.811.0004

 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: Ulisses Pereira 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: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779

 VISTOS.

1. Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias acerca do cálculo de 

folhas 291.

2. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246506 Nr: 3862-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Marques Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stephania Castro Perim Parreira, Silvio Roberto 

Soto, GRAZIELI CASTRO PERIM, Rozana Castro Perim, Ana Lucia Ribeiro 

Soto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 23.Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, I c/c 485, I e IV, ambos 

do CPC/2015. 24. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10 % do valor 

da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC/2015. 25.Após o 

transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.26.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216155 Nr: 551-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFEBdSeR, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Krachinski Duarte - 

OAB:PR/45.095, Sergio Masanabu Nakatani - OAB:48.904 OAB/PR

 Vistos.

 1. Para viabilizar a análise do pedido de folhas 126, determino seja aberta 

vista dos autos à requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe o NÚMERO DO CNPJ da empresa mencionada, sob pena de 

indeferimento da súplica.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151612 Nr: 1824-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavil Sousa Lira, Marisa Massalai Lira, Francisco Luiz 

Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Flavil Sousa Lira, 

E. L. Esteves Imobiliária, Marisa Massalai Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, GABRIEL LUIZ ESTEVES - OAB:22.330, Pablo 

Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos.

1.CUMPRA-SE conforme requerido pela União, fls.577/578. FIXO o prazo 

de 15 (quinze) dias para manifestação.

2.INTIME-SE a parte ré/reconvinte para qualificar os confrontantes, fl.575, 

no prazo de 05 dias. Após, INTIME-SE-OS.

3.Em atenção aos princípios da lealdade e cooperação processual, 

INTIME-SE a parte autora para dizer e justificar fundamentadamente se 

ainda tem interesse no feito, haja vista que consta dos autos do processo 

de CÓD.273061 que os imóveis litigiosos foram alienados 

aproximadamente duas semanas após o ajuizamento da ação, pelo que se 

evidencia, em tese, a ausência de interesse processual superveniente.

4.FIXO o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, sob pena de 

prosseguimento apenas quanto à reconvenção.

5.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266629 Nr: 17135-40.2017.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silma Alves de Moraes, LIDIANE ALVES COELHO DE 

MORAES, MARCOS IDROLINO COELHO DE MORAES, CHARLES ALVES 

COELHO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos .

1. Cuida-se de pedido alvará para levantamento de valor intentado por 

SILMA ALVES DE MORAIS e outros, conforme consta da petição de folhas 

04/07.

 2. Pois bem,

 3. Em razão de a senhora SILMA ALVES DE MORAIS haver sido removida 

do encargo de INVENTARIANTE no incidente em apenso, INDEFIRO de 

plano o pedido de folhas 06, bem como julgo extinto o feito ante a 

ILEGITIMIDADE DE PARTE, forte nos artigos 77, inciso VII e 485, inciso 485, 

VI do CPC/2015.

4. Sem custas.

 5. Transitada em julgado, arquivem -se os autos com as baixas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182806 Nr: 4515-98.2014.811.0004

 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: Marlene Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Luiz & 

Oliveira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Carlos 

Mecena de Oliveira. - OAB:

 VISTOS

 1. Intime-se o autor para, no prazo de 10 dias, acostar aos autos a 
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procuração outorgada ao seu patrono, conforme o disposto no art. 36, do 

CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.

 2. Após, concluso para decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262412 Nr: 14505-11.2017.811.0004

 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: LANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Às folhas fls. 124 e 125 a parte autora pugnou pela desistência e 

extinção da ação, uma vez que alega que as partes reconciliaram a união 

e decidiram desistir da ação.

2. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

3. SEM custas e taxas, uma vez que deferido os benefícios da justiça 

gratuita. Sem honorários de advogado.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263974 Nr: 15493-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro da Silva Filho

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 

no prazo de 05 ( cinco) dias, informar nos autos endereço atualizado da 

parte requerida, tendo em vista a devolução da citação de folhas 64.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225963 Nr: 6461-37.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 6461-37.2016.811.0004, 

Protocolo 225963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29685 Nr: 606-68.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crea / MT - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura & Agronomia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anelício Carneiro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriany Mazzer Marques Silva 

- OAB:18.064, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285/MT, ROBERTO 

CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

CREA-MT, para devolução dos autos nº 606-68.2002.811.0004, Protocolo 

29685, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264078 Nr: 15564-34.2017.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tap Transportes Aéreos Portugueses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Braga Monteiro - 

OAB:MT-22.959

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

15564-34.2017.811.0004, Protocolo 264078, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238292 Nr: 15005-14.2016.811.0004

 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: Zeilton Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Pereira Belmonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543, Lais 

Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FREUDES DIAS 

CARNEIRO, para devolução dos autos nº 15005-14.2016.811.0004, 

Protocolo 238292, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270647 Nr: 1436-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geroza de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1436-72.2018.811.0004, 

Protocolo 270647, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166844 Nr: 9427-12.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAL, DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 9427-12.2012.811.0004, 

Protocolo 166844, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92096 Nr: 5944-76.2009.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riama Tratores & Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Moronta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO - 

OAB:3.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre os documentos de folhas 147/149, no prazo de 10 ( 

dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 4148-84.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167029 Nr: 9666-16.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlia Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 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 petição e documentos de folhas 292/302, no prazo 

de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208487 Nr: 8592-19.2015.811.0004

 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: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre os Embargos Monitórios de folhas 79/88, no prazo de 

10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221269 Nr: 3596-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL), Levi Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

manifestar nos autos requerendo o que direito no prazo de 05 ( cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260610 Nr: 13356-77.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMdJ, AMdJ, UMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 30, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231008 Nr: 9775-88.2016.811.0004

 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: CASA DO CORTA PAU Comércio de Implementos e 

Maquinas Agrícolas Ltda - MT, Lucas Mariano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213

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

de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 68/84 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92096 Nr: 5944-76.2009.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riama Tratores & Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Moronta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO - 

OAB:3.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.

1. Afere-se que o relatório de pesquisa junto ao sistema RENAJUD 

encontra-se aportado aos autos conforme fls. 140.

2. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o novo pedido de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado. Ainda, DEFIRO o 

pedido de consulta ao sistema INFOJUD para averiguar a existência de 

bens em nome do executado.

3. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 
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de acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntadas as respostas, DETERMINO as seguintes providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

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

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244991 Nr: 2766-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bosco Sousa Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO A. RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308-A

 Vistos.

1. INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua 

representação, aportando ao feito procuração outorgada ao seu patrono, 

sob pena de revelia, nos termos do artigo 344, do CPC/2015.

 2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195037 Nr: 551-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva D. da Silva - ME, André Ramalho da 

Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD 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.: 156143 Nr: 8357-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNL-C-M, CNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179021 Nr: 1060-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir da Silva Rios Júnior

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3805 Nr: 1773-96.1997.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG-SdBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSI, MFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA P. DOS 

SANTOS - OAB:50, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Crema - OAB:2.860-A

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Ainda, verifico a necessidade de atualização do valor do débito, razão 

pela qual, DETERMINO que, no mesmo prazo, o exequente proceda com a 

devida atualização do valor do débito, nos termos do art.798, I, “b”, CPC.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207342 Nr: 7951-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Soares Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que a ausência de citação da parte 

requerida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de bloqueio de valores via 

sistema Bacenjud, colacionado em fls.59/61 e reiterado pela parte autora 

em fls.66.

2. Ainda, considerando a existência de convênios entre o Poder Judiciário 

e Órgão conveniados tais como o BANCO CENTRAL, RECEITA FEDERAL, 

etc., há possibilidade de se aferir acerca do paradeiro da parte reclamada 

e, somente após, caso reste inexitosa a providência é que poderá ser 

deferida a medida pleiteada.

 3. Isto posto, determino que seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD e BACENJUD, no intuito de obter o endereço da parte requerida..

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154960 Nr: 6688-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Pinheiro de Sousa Me, Joao Luiz Pinheiro 

de Souza, Maria Conceição Oliveira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170293 Nr: 2620-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Jonir de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. Ainda, considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC, determino a realização de penhora por meio do Sistema BacenJud 

dos ativos encontrados em nome do executado.

3. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Caso reste infrutífera a diligência acima exposta, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome da parte executada, nos bancos de dados de proteção 

ao crédito, com base no art.782, §3º, do CPC.

6. Ainda, considerando que não houve pagamento voluntário da 

obrigação, verifico a necessidade de atualização do valor do cálculo, 

razão pela qual, DETERMINO que, no mesmo prazo, o exequente proceda 

com a devida atualização do valor do débito, nos termos do art.523, do 

CPC.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242137 Nr: 804-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. de Carli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177041 Nr: 11189-29.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Custodio Neri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17852 Nr: 29-61.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 
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CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62432 Nr: 5610-47.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo das Máquinas Ltda, Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Jacomini - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169237 Nr: 1255-47.2013.811.0004

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adalberto Koch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.Determinada a intimação pessoal da parte para dar andamento 

ao feito, constatou-se ela não reside mais no endereço informado na inicial 

(fl.24). 2.Remetida carta de intimação pessoal à empresa Ré para que 

desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, o AR foi devolvido, 

constando do carimbo dos correios como “mudou-se”. 3.O AR foi juntado 

em 29.09.2017. 4.Diante da desídia da parte requerente que não se 

incumbiu de informar o seu endereço nos autos, houve a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito, por abandono da causa, fls. 76.5.Irresignada 

a requerente interpôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 

INFRINGENTES às folhas 77/78, visando a reconsideração da sentença 

terminativa para prosseguimento do feito. A peça é tempestiva, de acordo 

com o que consta às folhas 80.6.É ...10.Isto posto, acolho os embargos 

por serem tempestivos, no entanto, no mérito o REJEITO ante a 

inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

sentença de folhas 76, termos em que a mantendo incólume.11.Intime-se. 

12.Cumpra-se.13.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223183 Nr: 4799-38.2016.811.0004

 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: Oripia Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Mara Vieitas da Silva, Rodrigo Vieitas 

da Silva, José Rafael da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Almeida Edelbluth - 

OAB:23277/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Almeida Edelbluth 

- OAB:23277/O

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de folhas 160.

2. CITE-SE o requerido, nos endereços declinados na inicial.

 3. INTIMEM-SE as partes (requerente e requeridas) para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 27 de JUNHO de 2018 ÀS 

13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162109 Nr: 3165-46.2012.811.0004

 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: Valmor Franco Lopes, Deusdete Marinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macife S/A Materiais de Construção, Dioclecina 

Lina da Silva, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias 

- OAB:MT 3.166-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 Vistos.

 1. PRELIMINARMENTE,

 2. Ante o silêncio das partes requeridas, regularmente citadas às folhas 

43, 47, 48, 55, 73, 107, DECRETO-LHES as suas REVELIAS.

 3. DETERMINO, ainda que a parte ré, MACIFE S/A MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO regularize a sua representação processual no prazo de 15 

(quinze) dias, haja vista a renúncia de folhas 108/109. Intime-se.

 4. Por outro lado, visando à finalização da lide, determino sejam as partes 

(autores e réus) intimadas para que compareçam no CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca para audiência de 

CONCILIAÇÃO que designo a data de 27 de JUNHO de 2018 ÀS 13h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171982 Nr: 4803-80.2013.811.0004

 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: Bruno Vieira Duque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Leite da Cunha, Administrabem 

Participações Ltda, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltey Aparecido Dias - 

OAB:7029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Balduino Lopes de 

carvalho. - OAB:18.864

 Vistos.
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 1. Em razão do contido no oficio juntado às folhas 243, OFICIE-SE a 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, remeta à este juízo o ato constitutivo da sociedade 

empresária de razão social ADMINISTRARBEM PARTICIPAÇÕES 

LTDA-FILIAL, com CNPJ n. 11.466.371/002-60, com o respectivo quadro 

societário, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

 2. Após, voltem-me conclusos.

 3. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177946 Nr: 12222-54.2013.811.0004

 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: Iêda Severino dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intime-se a requerente para que no prazo de 15 dias proceda a emenda 

do pedido de cumprimento de sentença de folhas 100/101, no intuito de 

fazer aportar nos autos planilha atualizada do débito, sob pena de 

indeferimento do pedido e arquivamento do feito.

2. Intime-se.

3. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184357 Nr: 5765-69.2014.811.0004

 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: Simone Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 INTIME-SE o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo trazer 

juntamente com a sua resposta os seguintes documentos:i)Lei Municipal 

de criação do cargo de agente administrativo e tabela/planilha 

demonstrando o valor da remuneração do cargo à época de sua 

criação;ii)Planilha/Tabela demonstrando o valor da remuneração após a 

entrada em vigor da Lei Federal 8.880/94, que determinou a conversão de 

Cruzeiros Reais para URV; iii)Leis Municipais posteriores à Lei Federal 

8.880/94, que porventura tenham modificado a estrutura remuneratória do 

cargo de agente administrativo do município de General Carneiro, também 

acompanhadas das respetivas tabelas de vencimentos ou de planilha de 

cálculo;7.Decorrido o prazo acima estipulado, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos para 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150212 Nr: 9896-29.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 VISTOS.1.PRELIMINARMENTE, determino seja procedido o 

DESENTRANHAMENTO do PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pelo 

rito do artigo 523 do CPC/2015 de folhas 43/82 e remetido ao cartório 

distribuidor para que seja distribuído em autos apartados, em razão da 

incompatibilidade de ritos entre os pedidos de cumprimento de sentença 

pelos ritos do artigo 523 (fls. 4382) e 528 (fls. 83/86). 2.Certifique-se. 

Cumpra-se. 3.Por outro lado, defiro o processamento do PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pelo rito do artigo 528 do CPC/2015, de 

folhas 83/86.4.ANOTE-SE. 5.Assim, INTIME-SE o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito no valor de R$289,00 provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (caput, art.528, CPC/2015). 

Caso o executado, no prazo acima indicado, não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, DETERMINO seja expedido ofício com ordem de protesto da 

sentença ao cartório competente (§1º, art.528, CPC/2015). ...8.Sendo o 

executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou 

empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde já, o 

desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia, 

caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha sido 

quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido justificação 

ou esta não tenha sido aceita (art.529, CPC/2015). Para tanto, OFICIE-SE à 

autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de 

crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração 

posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (§1º, art.529,CPC). 

O ofício conterá o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada 

mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o 

depósito (§2º).9.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22108 Nr: 656-31.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial ajuizada 

pela parte já qualificada.

 2. Intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, fl. 147 e 148 verso, a parte autora quedou-se inerte (fl. 149).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Verifica-se que a requerente, mesmo intimada pessoalmente, deixou de 

praticar atos que lhe competia, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, evidenciando sua intenção de não prosseguir com o feito.

5. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando o 

manifesto desinteresse da parte autora pelo regular andamento do feito e 

tendo em vista que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, CPC.

6. CUSTAS pela parte autora. SEM honorários advocatícios.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174289 Nr: 7632-34.2013.811.0004

 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: Marcelino Pereira da Silva, Divina Maria de Oliveira, 

Edval Lima de Oliveira, Ademar Pereira da Silva, Delzui Rodrigues de 

Oliveira, Adaulto Pereira da Silva, Rosimar Lopes da Silva, Luciano Montes 

Canabrava, Leia Lopes da Silva, Jorge Barbosa Alves, Cirlene Lopes 

Maschio, César Benildo Maschio, Rosilene Lopes da Silva, Márcio Carvalho 

Lutoso, José Carlos Lopes da Silva, Salete de Brito Guedes, Márcia Lopes 

da Silva, Alceu Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pedrotti Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584, Camila Rejane Mendes Santos - OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por 
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MARCELINO PEREIRA DA SILVA e OUTROS em face de MARIA PEDROTTI 

ZAMPIERE, todos qualificados nos autos.

2. As Fazendas Públicas manifestaram nos autos pelo desinteresse ação, 

conforme se lê às fls. 122, 126 e 128.

3. Com vistas dos autos, o Douto Membro do Ministério Público manifestou 

pela não possibilidade de intervenção do parquet nesta ação (fls. 152/153.

4. Devidamente citado o confinante Augusto Dias Cardoso por edital, este 

apresentou contestação por negativa geral.

 5. As partes requereram a homologação do acordo, como se vê em fls. 

352/354.

6. Consigno que às fls. 292/293 foi deferida a substituição processual da 

então autora Sra. Maria Lopes da Silva pelos seus sucessores, todos 

maiores e capazes.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

 DISPOSITIVO:

 9. Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos 

acordados às folhas 352/354, para que produzam os jurídicos e legais 

efeitos e em consequência JULGO EXTINTO o feito, com o julgamento do 

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

10. SEM custas, uma vez que deferidos os benefícios da justiça gratuita. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo, item “5” de fls. 353.

11. Em razão do acordo firmado entre as partes, REVOGO a decisão de 

fls. 347/349 e, por conseguinte, DETERMINO que seja oficiado o Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca para fins de cancelamento das 

averbações realizadas nas matrículas dos imóveis indicados às fls. 349.

12. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158187 Nr: 10762-03.2011.811.0004

 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: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo R. de Sousa Transporte - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT/156187 ,  Rober ta  Beat r i z  do  Nasc imento  - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. O requerente foi intimado para aportar ao feito a publicação da citação 

por edital do demandado em órgão oficial, momento em que pleiteou pela 

realização de pesquisa via Bacenjud, Renajud e Infojud para localizar o 

endereço do requerido. Posteriormente, requereu o julgamento da lide.

 2. Considerando que a parte não cumpriu a decisão de fls. 126/127, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

publicação da citação por edital do demandado em órgão oficial, sob pena 

de nulidade da citação por edital.

 3. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne os autos conclusos para 

decisão.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167374 Nr: 10166-82.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Queiroz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

 1. PRELIMINARMENTE, CONVERTO a presente ação em cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 523 e seguintes, do CPC/2015.

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

o valor da dívida no total, conforme fls. 48, sob pena de aplicação de multa 

de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também 

no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, 

conforme §1º, do art. 523, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

 5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236547 Nr: 13828-15.2016.811.0004

 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: Luiz Alberto Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTEC Construções Comércio e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Diante do que consta na certidão de folhas 69 não há como ver 

deferido o pedido de folhas 66, ante a necessidade de formalização da 

citação do réu.

 2. Posto isto, DESIGNO a data de 27.06.2018 às 14h00min13h00min 

(HORÁRIO DE MATO GOSSO) para realização de ia de conciliação / 

mediação.

3. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189745 Nr: 10103-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Arruda de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifico manifestação da parte executada no 

sentido de que informa o integral cumprimento da determinação judicial, 

conforme se lê às fls. 203.

2. Assim, ante o princípio do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

petição de fls. 202/206, bem como requer os atos necessários ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

com forte no art. 924, II, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211301 Nr: 10255-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

 Vistos.

 1. Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Uma vez tendo sido o réu revel e, ainda, já existindo provas suficientes 

nos autos, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 

estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença, com urgência, haja vista tratar-se de processo referente à 

meta 2/2016 do CNJ.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169865 Nr: 2066-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAV, RRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRVSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Apensem-se este feito ao pedido de cumprimento de sentença código 

183072.

 2. Após, remeta-se ambos os feitos à Defensoria Publica Estadual a fim 

de que se manifeste, especialmente sobre o que informa no último 

parágrafo da folha 114 verso.

3. Às providências.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63105 Nr: 6173-41.2006.811.0004

 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): IRANI NUNES DE SOUZA

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

Stefens - OAB:17.796/A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. O requerente foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito em 48 horas, via carta precatória, fls. 101/102. No entanto, 

permaneceu em silêncio, conforme se vê da certidão de folhas 103, 

proferida em 19.06.2009.

2. Não bastasse, afere-se que o feito se arrasta deste então até a 

presente data sem ter havido a citação da demandada, com efeito, denota 

o desinteresse do autor no deslinde do feito.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. CUSTAS pelo autor. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.

7. 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.: 272773 Nr: 2825-92.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFABS, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de 

empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde 

já, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia, caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha 

sido quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido 

justificação ou esta não tenha sido aceita (art.529, CPC/2015). Para tanto, 

OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob 

pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira 

remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (§1º, 

art. 529, CPC). O ofício conterá o nome e o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância 

a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual 

deve ser feito o depósito (§2º).6.Consigno que o depósito deverá ocorrer 

na Conta nº 6800-4, ag. 0571-1, do Banco do Brasil, em nome da genitora 

da Requerente.7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272812 Nr: 2851-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivânia Alves Nogueira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 06 

JUNHO DE 2018, às 16h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015.

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272628 Nr: 2727-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Fernandes de Pinho

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 06 

JUNHO DE 2018, às 17h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015.

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246584 Nr: 3925-19.2017.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isael Pereira de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 Com isso, em razão do descumprimento da decisão, necessário aplicar a 

multa fixada em fl. 60, cujo montante será aferido ao final da demanda. 

19.Por ausência da irregularidade processual, declaro o feito SANEADO. 

20.Da análise dos autos, constata-se que o deslinde da lide está a 

depender da produção de prova pericial judicial.21.NOMEIO como perito o 

médico ortopedista, Dr. JOSÉ LUIZ LAURO, CRM/MT 1537. 22.Com efeito, 

tendo em vista que a parte requerida sustentou fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito do autor em sua contestação, cabe 

àquela a produção de prova que comprove tal fato, a teor do art. 373, II, 

CPC/2015, visto que se trata de alegação contrária às provas 

pré-constituídas carreadas pelo autor às fls. 13/29. 23.Destarte, os 

honorár ios  per i c ia i s  devem ser  a rcados  pe la  pa r te 

requerida.24.Considerando a inexistência de tabela específica no 

Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos 

do art. 3º do Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em 

R$ 700,00 (setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça. 25.Em caso de aceitação da 

nomeação, INTIME-SE a parte requerida, a fim de que no prazo de 10 (dez) 

dias deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de 

preclusão.26.INTIME-SE o autor para aportar ao feito os quesitos a serem 

respondidos pelo expert, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. 27.Após, INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação com 

cópia dos quesitos formulados pelas partes para realizar a perícia e 

apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, 

informando ao juízo a data agendada para o ato o mais breve possível. 

Conste no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 

68/08 CGJ-MT.28.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os 

assistentes técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229993 Nr: 9096-88.2016.811.0004

 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: EdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, Núcleo de Prática Jurídica - Universidade Federal de Mato 

Grosso - OAB:, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado foi citado via edital (fl. 24) e 

permaneceu inerte, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, na 

qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, ABRA-SE vistas ao Douto 

Membro do Ministério Público pelo prazo legal.

3. Após, voltem-me conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265083 Nr: 16222-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Oliveira Peres, Joana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria - OAB:, Fabio Carlos 

de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por TANIA OLIVEIRA PERES, visando à interdição da tia, Sr.ª 

JOANA MARIA DA SILVA.

 2. O feito foi despachado inicialmente às folhas 22/23, deferindo a 

interdição provisória da requerida e nomeação de curadora provisória à 

ré, na pessoa da autora e, realizada inspeção in loco.

3. Citada, a requerido quedou-se silente, tendo sido nomeado curador, que 

se manifestou às folhas 37/38. E, manifestação ministerial às folhas 39/41, 

pugnando pela realização de perícia do interditando, pela equipe 

multidisciplinar forense.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. No caso em tela não vislumbro a ocorrência de vicio processual 

suficiente a macular o feito.

 6. Posto isto, declaro o feito saneado.

 7. Determino seja realizada PERÍCIA do interditando, por meio de estudo 

psicossocial por meio da equipe MULTIDISCIPLINAR FORENSE, dada a 

hipossuficiente das partes (Art. 421 do CPC), visando à celeridade do 

deslinde do feito.

8. Assim, remeta-se o feito ao setor de psicologia/assistência social 

forense a fim de que elaborem laudo de estudo psicossocial respondendo 

aos questionamentos seguir transcritos, como quesitos do juízo em 

consonância com o Ministério Público Estadual:

A. A interditanda é portadora de doença física ou mental?

B. Em caso positivo, qual é a sua natureza?

 C. É de caráter permanente ou transitório?

D. A citada anomalia implica no prejuízo de discernimento para conduzir os 

atos da vida civil?

 E. Se positivo, se é de forma total ou parcial?

9. O laudo deverá ser confeccionado e juntado neste feito, no prazo de 15 

dias.

 10. Acostado o laudo, ouçam-se as partes (autor e Defensoria Pública), 

bem como o Ministério Público, voltando-me então conclusos para prolação 

de sentença.

 11. Expeça-se o necessário.

12. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207840 Nr: 8213-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcidio Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio João Gimenes, José Alberto Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Teodora de Lima Silva - 

OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que às fls. 132/133 a procuradora do 

autor renunciou o mandato conferido sem, contudo, aportar aos autos a 

comunicação da renúncia, conforme certidão de fls. 137.

2. Assim, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos.

 4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 2129-37.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Dias Carvalho

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

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que a consulta realizada via Sistema 

BACENJUD restou frutífera, conforme se vê às fls. 79.

2. Assim, INTIME-SE a parte autora para que informe qual dos endereços 

localizados na consulta requer a efetivação da citação, sob pena de 
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extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos.

 4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91341 Nr: 5165-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Antônio Meda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:PR 6320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que a parte exequente requereu às fls. 

105/110 o cumprimento de sentença. Transcorrido o lapso temporal, o 

exequente informa que não houve pagamento voluntário, trazendo aos 

autos novo cálculo com as atualizações legais ( fls. 115/118).

2. Ademais, ante a certidão de fls. 119, necessária a intimação da parte 

executada, vez que esta não fora intimada para o cumprimento voluntário.

3. Assim, DESCONSIDERO, por hora, a petição de fls. 115/118 e 

DETERMINO a intimação da executada, na pessoa de sua curadora 

especial – Defensoria Pública - para pagar o valor do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de expropriação de bens, conforme art. 523, 

§3º, do CPC/2015.

 4. Não havendo pagamento voluntário ou impugnação ao cumprimento de 

sentença, CERTIFIQUE-SE.

5. Após, voltem-me conclusos para análise.

 6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71822 Nr: 5086-16.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milênia Agro Ciências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Telles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte auto, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova 

o regular andamento no feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212526 Nr: 10977-37.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeus Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que os autos retornaram conclusos em 

razão do pedido de gratuidade de justiça emanado às fls. 14, item “f” da 

petição inicial.

2. Presentes os requisitos necessários, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo 

Civil/2015, uma vez que a carteira de trabalho de fls. 22/25 é documento 

hábil a comprovação da hipossuficiência.

3. Assim, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 76/77.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168093 Nr: 11064-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Norte Comercio e Serviços de Produtos de 

Refrigeração Ltda, Antonio Lopes de Sousa, Marcos Roberto Cerqueira 

Rosa, Alfredo Julho dos Santos Coleho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido contido no item “a” da folha 94, haja vista que a 

citada diligência cabe ao demandante.

 2. Assim, INTIME-SE Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o regular andamento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

1. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176465 Nr: 10445-34.2013.811.0004

 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: Roberto Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Vale do Araguaia Ltda, Antônio 

Gouveia de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Certifique-se Nobre Gestora acerca da apresentação de contestação 

pelos confinantes devidamente citados às fls. 44.

 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.: 51650 Nr: 1409-46.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. Barrichello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 Vistos.

 1. Sobre a matéria abordada na impugnação de folhas 222/224, ouça-se o 

Exequente, no prazo de 15 dias.

 2. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226885 Nr: 7000-03.2016.811.0004

 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: Vicentina Marly Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Ao considerar que a diligência de citação da parte requerida restou 

infrutífera, conforme se vê às fls. 107, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de seu patrono constituído nos autos, para promover o regular andamento 

do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

2. Sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153750 Nr: 5146-47.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vadirene Seabra de Araújo, Valdirene Seabra 

de Araújo, Jean Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os requeridos foram citados via edital (fl. 101) e 

permaneceram inertes, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, 

na qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, ABRA-SE vistas ao exequente 

para requer o que entender de direito, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225397 Nr: 6138-32.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Ribeiro dos Santos, Jair Fernandes de Paster

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato manifestação da parte autora 

requerendo a retificação de sua Certidão de casamento.

2. Sustenta que na Certidão de casamento com a averbação do divórcio 

consta cidade de seu nascimento diversa da correta. No referido 

documento foi transcrito a cidade de Gloria de Dourados-MS como cidade 

de nascimento da autora. No entanto, a cidade correta é Jataí-GO, 

conforme faz prova a Carteira de Identidade de fls. 08.

3. Ademais, alega que devido ao erro material contido na certidão de 

casamento a impossibilitou de expedir nova carteira de identidade e 

demais documentos, conforme se lê às fls. 31.

4. Assim, DEFIRO na íntegra o pedido de fls. 31 e, por conseguinte, 

DETERMINO que seja oficiado ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais 

da Comarca de Cuiabá-MT (3º Serviço de Registro Civil) para retificação 

da cidade de nascimento da Sra. Celia Ribeiro Dos Santos para fazer 

constar “JATAÍ-GO”.

5. Cumprida a determinação acima, retornem os autos ao arquivo.

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

7. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196334 Nr: 1352-76.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Medeiros de Almeida

 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: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Vistos.

1. Às fls. 92/93 o feito foi saneado e foi deferida a produção de prova 

pericial, nomeando-se médico para proceder com a perícia.

2. Entretanto, às fls. 124, o Oficial de Justiça certificou nos autos que 

procedeu a intimação do médico perito para aportar nos autos laudo 

técnico, no prazo de 10 (dez) dias, deixando transcorrer o prazo da 

intimação sem cumprir a determinação.

3. Assim, verifico que há necessidade de nomeação de outro especialista 

para proceder com a perícia.

4. Isto posto, DESTITUO o Dr. VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES do 

encargo de perito judicial, e NOMEIO em substituição o Dr. JOSÉ LUIZ 

LAURO, CRM: 1537-MT, médico ortopedista, com sede em Barra do 

Garças, Rua Independência, Centro.

 5. INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, RESPONDER se 

aceita o encargo, e em caso de resposta positiva, apresentar a proposta 

de honorários, conforme o disposto no artigo 465, §2º, do CPC/2015.

 6. Aceitando o encargo e apresentada à proposta de honorários, 

intime-se o Requerido para manifestar sobre a proposta dos honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §3º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

 7. Consigno que já foi depositado o valor da perícia (R$500,00), conforme 

fls. 96-verso, devendo o perito judicial designar dia e horário para início 

dos trabalhos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para 

possibilitar a intimação das partes.

 8. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252058 Nr: 7717-78.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Brito

 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:

 VISTOS.

1. Em análise aos autos, verifico que a parte autora apresentou emenda à 

inicial de fls. 56/63, com a juntada de laudos médicos, exames laboratoriais 

e comunicado de decisão da Previdência Social.

2. Assim, CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 20 DE JUNHO DE 2018, às 12h00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

 3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181775 Nr: 3602-19.2014.811.0004

 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: Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves de 

Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR Nº 15728

 16.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

acolho os embargos de declaração por serem tempestivos, no entanto, no 

mérito, nego-lhe provimento, ante a ausência de omissão na decisão de 

fls.442/444.17.CUMPRA-SE as determinações contidas nos itens “24, 25 e 

26”, da decisão de fls.442/444.18.Com a juntada dos documentos, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.19.Após, certifique-se e voltem-me conclusos.20. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257000 Nr: 10859-90.2017.811.0004

 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: Leondas Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Gmac S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joanne Varjão - OAB:19049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 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. 38 e verso).

3. Conforme consta em certidão de fls. 40, 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. 38 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. Sem honorários, uma vez que sequer se formou 

relação processual.

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.: 262171 Nr: 14357-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/07, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, VI, do CPC/2015.9. Ademais, DETERMINO o 

cancelamento do presente feito em sua distribuição. 10. SEM custas e 

honorário advocatícios, por não haver sequer formado a relação 

processual.11. Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito 

com as baixas e anotações necessárias.12. Publique-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221947 Nr: 4020-83.2016.811.0004

 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: Adalto Martins Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE IRRF movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Recebidos os autos oriundos da 1ª Vara Federal, registro que em 

despacho inicial foram as partes intimadas partes informarem o interesse 

na produção de provas.

3. Manifesta a parte autora que não deseja produzir provas (fls. 206). A 

parte requerida apresenta contestação de fls. 208/213.

4. Após, foi proferida decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita, na 

qual restou determinada a intimação da parte autora para no prazo de 30 

(trinta) dias recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (fls. 214/215).

5. Conforme consta em certidão de fls. 217, embora intimado a regularizar 

o feito, o requerente quedou-se inerte.

6. 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.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 214/215, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

9. 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.

10. Ademais, DETERMINO o cancelamento do feito em sua distribuição.

11. CUSTAS pelo autor.

12. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

13. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201117 Nr: 4443-77.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Águas de Barra do Garças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solução Automação e Manutenção Industrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 Desta forma, considerando a apresentação dos quesitos formulados 

pelas partes em fls.97/98 e 99, NOMEIO como PERITO JUDICIAL a empresa 

EMRO – Empresa de Robótica e Automação, fone: (62) 9.9509-8135, email: 

contato@emro.com.br, localizada na rodovia GO222 - km10, na cidade de 

Nerópolis-GO, para realização de perícia técnica, ressaltando que as 

partes ficarão responsáveis pelo adiantamento e rateio dos honorários 

periciais, já que ambas requereram a produção de prova pericial (fls.88), 

nos termos do que dispõe o art. 95, do CPC.4. INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 

15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC).5. INTIME-SE o perito nomeado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem 

como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC).6. Em 

caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.7. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos 

honorários, INTIMEM-SE as partes, a fim de que no prazo de 05 (cinco) 

dias depositem os valores relativos aos honorários.8. Efetuado o depósito 

dos valores relativos aos honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o 

expert nomeado, com cópia dos quesitos formulados, para realizar a 

perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da 

intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato o mais breve 

possível.9. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.10. Apresentado o 

laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às 

partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.11. Por fim, 

considerando que o feito carece apenas de produção de prova pericial, 

conforme restou consignado pela decisão de fls.88, OFICIE-SE o Juízo 

Deprecado para devolução da missiva (fls.103/104), independentemente 

de cumprimento.12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199413 Nr: 3315-22.2015.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Águas de Barra do Garças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solução Automação e Manutenção Industrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 VISTOS.

1. Cumpra-se as deliberações contida nos autos em apenso 

(Cód.201117).

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269450 Nr: 658-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Alzira Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO AILTON DA CUNHA - 

OAB:39787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

movida por MÔNICA ALZIRA VALE em face de BANCO BRADESCO S/A, 

todos qualificados nos autos.

2. O despacho inicial de folhas 63 verso e 64 determinando a citação do 

Requerido e designando a audiência de conciliação/ mediação para 

25/004/2018. Ademais, deferindo o pagamento das custas ao final do 

processo.

3. Às folhas fls. 66 a parte autora pugnou pela desistência e extinção da 

ação com fundamento no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo 

Civil de 2015.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Deste modo, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

6. Posto isso, REVOGO parcialmente o dispositivo de fls. 63 verso e 64, 

para deferir os benefícios da justiça gratuita. Sem honorários de 

advogado, por sequer haver formado relação processual.

7. Por consequência, DETERMINO o cancelamento da audiência 

anteriormente designada.

 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.: 195667 Nr: 921-42.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Adão Machado, Valdeci Adão 

Machado, Valdeli Adão Machado, Nelson Adão Machado, Maria Aparecida 

Adão Machado, Romilda Adão Machado, Santilla Adão Machado, Louracy 

Adão Machado, Edvirgem Adão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os requeridos foram citados via edital (fl. 72) e 

permaneceram inertes, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, 

na qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, ABRA-SE vistas ao Membro do 

Ministério Público para manifestação pelo prazo legal.

 3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160945 Nr: 1708-76.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Gonçalves, Edmar Rodrigues de Souza Júnior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MARCOS 

GONÇALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos 

autos.

2. O exequente requereu o cumprimento de sentença, fls. 181/184.

 3. O executado fora intimado para impugnar a execução, contudo 

manteve-se inerte, fl. 191.

 4. Isto posto, DEFIRO o pedido de fls. 180/183 e HOMOLOGO, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos o cálculo apresentado pelo credor, fl. 

185.

 6. DETERMINO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, tendo em vista que 

se enquadra dentro dos limites elencados na lei na legislação vigente.

8. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à baixa da constrição dos 

imóveis matriculados sob os n. 37.538 a 37.545, referentes às penhoras 

efetivadas sobre os Registros n. 05, a fim de efetivar a sentença proferida 

nos autos que restituiu os bens ao exequente.

 9. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169373 Nr: 1429-56.2013.811.0004

 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: Eliane Fernandes da Fonseca Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Darlãn Martins Vargas - OAB:5.300B, Fabricio 

Milhomens da Neiva - OAB:OAB/GO, Ítalo Gustavo de Almeida Leite 

- OAB:OAB/MT 7.413

 Vistos.

1. Considerando a recusa de fl. 235, em substituição NOMEIO a Dra. 

Simone Fonseca de Carvalho, com endereço na R. Bororos, n. 640, 

quadra 44, lote 2, Centro-Barra do Garças-MT, telefone: 66- 3401-5337, a 

fim de que realize a perícia já deferida, independentemente de 

compromisso.

 2. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).

3. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

4. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte demandada, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias 

deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

5. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível.

6. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

7. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156135 Nr: 8348-32.2011.811.0004
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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: Sonia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DE OLIVIERA 

ROHDEN NOGUEIRA - OAB:16235-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico às fls. 98/99 que a parte autora aportou 

planilha de cálculo do demonstrativo de débito, bem como pugnou pela 

intimação do executado para manifestar sobre o colacionado aos autos.

2. Posteriormente, o executado manifestou pela concordância dos 

cálculos apresentados pela autora, uma vez o cálculo apresentado é em 

mesma importância que o já apresentado pela exequente. Pugna pela 

expedição de ofício requisitório ao Tribunal de Justiça a fim de possibilitar 

o pagamento por meio de Precatório Judicial (fls. 103/105).

 3. Após, os autos retornaram conclusos.

4. Ao considerar que as partes estão em concordância com os cálculos 

apresentados, a homologação do mesmo é medida que se impõe.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Diante de tudo que consta nos autos, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

98/99 para que surtam os jurídicos e legais efeitos.

7. Deste modo, CUMPRA-SE o item “4” da decisão de fls. 100, observando 

as exigências legais para expedição de Precatório Requisitório (Art. 100, 

CF/88).

8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152461 Nr: 3259-28.2011.811.0004

 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: Aurea de Toledo Piza, Roberto Piza Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altermita de Sousa Brito, E. L. Esteves 

Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 VISTOS

 1. Considerando o teor da certidão de fl.120, que informa o falecimento da 

parte requerida, Sr.ª Altermita de Souza Brito, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceda com a 

substituição processual do polo passivo da ação, na forma do art.110 e 

art. 313, §2º, I, ambos do CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito por incapacidade processual, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/2015.

 2. Suspendo o processo até a regularização do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, 313, I, do CPC/2015.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232864 Nr: 11114-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Rubia Medeiros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Patrícia Kretschmer dos Santos - OAB:18.417/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Considerando o teor da petição de fls. 75/76 e em atenção aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, CITE-SE o requerido para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa, nos termos do artigo 308, 

§4º, do CPC/2015.

 2. Após, concluso para decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228666 Nr: 8163-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e execução de 

multa (astreintes) estipulada na decisão de fls. 332, movido por JUARES 

BATISTA MACHADO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos.

 2. A decisão de folhas 359/360 e verso, deferiu parcialmente o pedido de 

execução da execução de multa) estipulada na decisão de fls. 332.

 3. Entretanto, ocorreu erro material de digitação no dispositivo da decisão, 

haja vista que, ao efetuar o calculo dos dias de atraso, este juízo 

considerou exequível, O TOTAL DE 15 DIAS de MULTAS (item 9 e 12), 

contudo, no DISPOSITIVO, item 13 de folhas 360, contou-se 11 dias.

 4. Posto isto, com fundamento no artigo 494, I, CPC/2015, de OFICIO, 

RETIFICO a decisão de folhas 359/360 e verso, no intuito de corrigir o total 

de dias multas executados.

 5. Por conseguinte , com fundamento no § 2º e 5º do art. 537 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA fixada às 

folhas 252/253, no total de 15 (quinze) dias, termos em que, CONVERTO a 

presente ação de conhecimento em pedido de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, forte no artigo 523 do CPC/2015.

 6. Assim, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor de R$ 14.240,00 sob pena de aplicação de multa de 

10% e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523,CPC/2015.

7. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

8. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 560-98.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Ângelo Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Guimarães Sirqueira e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:OAB/MT 7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Dourado de 

Araújo - OAB:MT 12.653, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada 

por ADEMIR ÂNGELO BIANCHI em desfavor de ANTÔNIA GUIMARÃES 

SIRQUEIRA E CIA LTDA, todos qualificados nos autos.

2. Decorrido o prazo de suspensão do processo, a parte autora foi 

intimada (fls. 123), via DJE, para dar prosseguimento no feito. 

Posteriormente, foi intimada por “impulsionamento por certidão” para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento à demanda, sob pena de extinção. 

E em ato contínuo, fora intimada por carta, com Aviso de Recebimento 

(AR), mantendo-se a exequente inerte.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 
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iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Custas pela executada e honorários advocatícios que fixo em 2% (dois 

por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259299 Nr: 12407-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Trindade de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Rondon Borba, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Impulsionamento por certidão

Certifico que as contestaçóes de fls. 100/132 e 133/213 foram 

apresentadas 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-las, no prazo de 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172596 Nr: 5632-61.2013.811.0004

 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: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 Vistos.

Intime o autor, acerca do depósito retro.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261588 Nr: 13986-36.2017.811.0004

 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: ANGELA MARIA PEREZ, APPARECIDA CORREA PEREZ, 

CARLOS ROBERTO PEREZ, LEONARDO PERES FILHO, MARIA APARECIDA 

PEREZ NASCIMENTO, PAULO ROBERTO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO LOPES - OAB:223057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 13986-36.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 261588

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE ESCRITURA 

PÚBLICA DE COMPRA E VENDA movida por ANGELA MARIA PEREZ, 

APPARECIDA CORREA PEREZ, CARLOS ROBERTO PEREZ, LEONARDO 

PERES FILHO, MARIA APARECIDA PEREZ NASCIMENTO E PAULO 

ROBERTO PEREZ em face de LUCIANO POLIMENO.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 09 de maio de 2018, 

quarta-feira, às 15h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV – Custas quitadas pelos requerentes, conforme comprovante juntado à 

fls. 52 dos autos.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263804 Nr: 15364-27.2017.811.0004

 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: Ondas Alves

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15364-27.2017.811.0004 – Código nº 263804 

Vistos.Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA movida por 

ONDAS ALVES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A.Às fls. 48, em despacho proferido por este Juízo, 

determinou-se a emenda da inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, no 

sentido de que a parte autora juntasse aos autos documento hábil e 

merecedor de fé que comprovasse requerimento administrativo, bem como 

sua recusa, sob pena de indeferimento.Intimado para emendar a exordial, 

o requerente juntou, à fls. 50/52, parecer de perícia médica habilitada à 

seguradora, bem como cópias do extrato do processo de indenização, 

retirado via online pelo sítio eletrônico da requerida.É o sucinto relatório. 

Decido. Tendo em vista que o despacho foi, inequivocamente, para que o 

autor pudesse acostar aos autos documento comprobatório de 

requerimento administrativo e da recusa da entidade competente, com a 

advertência de que a inicial poderia ser indeferida, caso não houvesse 

cumprimento, esperava-se que o requerente, intimado, promovesse o 

suplemento necessário, no prazo legal assinalado, o que não se constata 

nos autos. Ao contrário, a parte autora juntou parecer de perícia médica e 

extrato do processo de indenização pela seguradora, nada tendo relação 

com o objeto do despacho, olvidando-se do que fora determinado por este 

Juízo.Dispõe a lei, por meio do parágrafo único do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, que, determinada a emenda da inicial, e a parte autora não 

cumprindo a diligência incumbida, o juiz indeferirá a petição. É o que se 

mostra imprescindível.Isto posto, uma vez não cumprida a diligência 

determinada por este Juízo, quanto à necessária emenda da inicial no 

prazo legal, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se com as 

baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 09 de março de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155652 Nr: 7693-60.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Fernando Heinrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 PROCESSO Nº 7693-60.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 155652

 SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL movida por EDSON 

AZOLINI em face de MARCOS FERNANDO HEINRICH.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado na 
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peça processual apresentada à fls. 93, pactuando que o bloqueio 

realizado em dezembro de 2017 fora suficiente para a quitação integral do 

débito exequendo, os quais deverão, portanto, ser liberados em favor do 

exequente, não sobrestando, assim, qualquer remanescente por parte do 

executado, como alega o autor.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 93, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Ademais, atendendo pedido expresso na transação efetuada, SUSPENDO 

a presente execução até que se comprove o cumprimento, pelo 

executado, da integralidade do que foi acordado, a fim de se resguardar o 

direito de crédito do exequente, nos termos do art. 922 do CPC. Findo o 

prazo estabelecido no acordo, sem o adimplemento da obrigação, 

retome-se o curso do processo, em obediência ao parágrafo único do 

mesmo dispositivo legal.

EXPEÇA-SE alvará judicial, em favor do exequente, para levantamento 

integral dos valores depositados em juízo, cujos dados bancários, para 

posterior transferência, encontram-se descritos na petição de fls. 93 dos 

autos.

Custas e demais despesas processuais serão quitadas pelo executado, 

conforme se verifica às fls. 93 da composição extrajudicial.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Barra do Garças-MT, 13 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244977 Nr: 2754-27.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Penido Baldoino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Santos - OAB:5551

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação das partes, para manifestarem acerca do oficio de fls. 51, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 18662 Nr: 54-36.1984.811.0004

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ PLENTZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIAI & OTIAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 541.

Expeça-se o competente alvará judicial.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221008 Nr: 3424-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI V DOS SANTOS - ME, Ernani Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança do Brasil Seguros S/A, Banco do Brasil 

s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 DISPOSITIVO 48. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação 

supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para CONDENAR, solidariamente, por ser a primeira requerida pertencente 

ao grupo econômico da segunda requerida ao pagamento da indenização 

do seguro no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), 

em favor do Autor, devidamente corrigidos com juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 406, CC), a partir da citação (art. 405, CC) e 

correção monetária calculada pelo INPC (Lei 6.899/81), a contar da data 

em que se efetivou o sinistro. 49. CONDENO, ainda, os requeridos ao 

pagamento dos lucros cessantes, descontando o valor de 40% das 

despesas com o maquinário, sendo o valor líquido de R$27.000,00 (vinte e 

sete mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, 

CC), a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária calculada pelo 

INPC (Lei 6.899/81), a contar da data em que se efetivou o sinistro. 50. Por 

outro lado, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO da parte Autora acerca 

dos Materiais. 51. Em consequência, considerando que o Requerente 

decaiu em parte mínima dos pedidos, com fulcro no art. 85 do CPC, 

CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação. 52. Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. 53. Após, o trânsito 

em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe. 54. Expeça-se o necessário. 55. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 14 de 

março de 2018. CARLOS AUGUSTO FERRARI JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229234 Nr: 8576-31.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Saraiva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte embargante. 16.Tendo 

em vista a sua sucumbência, CONDENO a embargante ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor atribuído a causa. 17.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC.18.TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos autos de Cód.2018885. 

19.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.20.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 16 de março de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201885 Nr: 4890-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Saraiva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a exequente para dar seguimento ao feito, sob pena de 

suspensão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205533 Nr: 6903-37.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Saraiva de Almeida, Alan Sávio Taveira dos 

Santos, Cleiber José Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Sávio Taveira dos Santos, Cleiber José 
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Fortes, Cristiane Saraiva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB: 

20.635/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Beatriz Santos Brito 

- OAB:OAB/MT N° 19223, José Eduardo Rodrigues Felisbino 

Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino de Lima - 

OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 18.718

 Vistos.

 Defiro o pedido de parcelamento das custas.

 Intime-se o reconvinte para recolher as custas faltantes.

 Recolhida em sua integralidade, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 314-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Vianna Neto, Neusa Maria Fúria 

Vianna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Vistos.

 Intimem-se os exequentes para darem se seguimento ao feito, sob pena 

de suspensão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 313-30.2004.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson, Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvomat Indústria de Carvão Matogrossense 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

 Expeça-se mandado de penhora e avaliação, bem como mandado de 

manutenção de posse.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5952 Nr: 1302-17.1996.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-LEASING S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica de Motores Planalto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 5952

Vistos.

Analisando a consulta de dados realizada via INFOJUD, conforme extrato 

anexo, nota-se que os endereços são os mesmos descritos na inicial.

Dessa forma, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sendo requerida a citação dos executados por edital, desde 

já defiro, nos termos do artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238179 Nr: 14933-27.2016.811.0004

 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: TPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14933-27.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 238179

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por THAIS PERES 

CÂMARA em face de DÊNIS BENTO DA SILVA.

A requerente manifestou, à fls. 60, interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação, 

alegando a inviabilidade da contenda, uma vez que fora realizado o 

divórcio de forma extrajudicial, não mais subsistindo a causa de pedir.

 Em vistas dos autos, o Ministério Público, à fls. 66, reconhecendo o direito 

da parte requerente em desistir da presente ação, manifestou-se, 

favoravelmente, à homologação da desistência, suscitando que o 

processo pode ser assim finalizado, visto que não houve contestação do 

requerido, o que dispensa, portanto sua anuência. Dessa forma, pugnou 

pela consequente extinção do feito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 60, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 16 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230840 Nr: 9652-90.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9652-90.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 230840

SENTENÇA

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por GABRIEL DOS ANJOS 

NUNES, menor impúbere, representado pela genitora FRANCISCA 

FERREIRA DOS ANJOS, em face de KLEITON FERREIRA NUNES.

 À fls. 35, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, em razão desta ter satisfeito voluntariamente a obrigação alimentar, 

quitando o débito devido, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 Em vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se, favoravelmente, à 

fls. 38, à extinção da execução, pugnando, também, por seu consequente 

arquivamento.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 
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sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assumida, não justificando 

mais a continuidade da marcha processual, e o parecer favorável do 

Parquet, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos termos do art. 

924, II, do CPC.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 16 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265076 Nr: 16218-21.2017.811.0004

 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: Altino José Neres Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Oliveira da Silva, Teresa Cristina Iglesias 

Alves Pereira, Eliel Gualberto Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16218-21.2017 – Código 265076

Vistos.

Tendo em vista que o Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que 

indeferiu o benefício da justiça gratuita em sede de análise da liminar em 

agravo de instrumento, citem-se os réus, nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, para audiência de conciliação que designo para 

o dia 02 de maio de 2018, às 15:00 horas (MT).

Intime-se o autor da audiência.

Intime-se. Citem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208354 Nr: 8535-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Sidinei de Souza, José Carlos de Tal, 

Lucia de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8535-98.2015 – Código 208354

Vistos.

Intime os requeridos para dizer acerca do julgamento do feito no estado 

em que se encontra.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273091 Nr: 3010-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3010-33.2018 – Código nº 273091

SENTENÇA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Adelmo Henrique Oliver 

em face do Diretor do Setor de Veículos do Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, por ato supostamente ilegal e 

arbitrário.

 Alega a impetrante, em apertada síntese, que teve sua credencial de 

despachante suspensa junto ao Departamento de Trânsito de forma 

arbitrária.

É o relatório. Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo, 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.

No presente caso, verifica-se a ausência de comprovação do ato ilegal, 

uma vez que, não obstante consta a suspensão da credencial em 

epígrafe, consta pedido de reconsideração, de fls. 35/36 datado de 

05.12.2017, mas não a decisão acerca do pedido, carecendo, a inicial de 

pressupostos para impetração do mandado de segurança.

Assim, identificando nos autos a carência do ato tido como coator, 

vislumbra-se a falta de pressuposto específico da ação, qual seja, do 

mandado de segurança, que, impetrado, deve estar robusto de suas 

peculiaridades.

 De lado outro, verifica-se, outrossim, a ausência de procuração para a 

representação do autor em Juízo.

Contudo, havendo mínimo de evidência sobre o ato constritivo, intime o 

autor a emendar a inicial, juntando a decisão do pedido de reconsideração 

junto ao órgão tido como coator, bem como procuração para sua 

representação em Juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 16 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 152964 Nr: 4032-73.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Ferraz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:22.629-PR, Celso Marcon - OAB:MT 11.340-A, Flavia Bumlai 

Alves Pinto - OAB:, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 PROCESSO Nº 4032-73.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 152964

SENTENÇA

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LÁZARO FERRAZ 

DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

FINASA.

 À fls. 227, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação em razão de ter ocorrido penhora de valores na conta do executado, 

satisfazendo a obrigação com bloqueio judicial do quantum devido. 

Ademais, elenca que houve trânsito em julgado de sentença, conforme 

certidão à fls. 223, e requer a expedição de alvará judicial, no sentido de 

liberar o valor penhorado e de determinar a imediata transferência à conta 

bancária do patrono legalmente constituído, de acordo com os dados 

descritos na petição.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação pela penhora do valor devido, 

não justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

No mesmo diapasão, EXPEÇA-SE alvará judicial em favor do exequente, 

devendo ser depositado o valor retido em penhora realizada à conta, cujos 
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dados estão insertes em petição à fls. 227.

 Custas pela assistência judiciária gratuita.

 Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 16 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221597 Nr: 3818-09.2016.811.0004

 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: Maria Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennp Lima 

Guimaraes de Andrade - OAB:78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG

 PROCESSO Nº 3818-09.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 221597

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO NA 

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SUA FOLHA DE 

PAGAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por 

MARIA APARECIDA DE CARVALHO em face de BANCO BMG S.A.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado à fls. 

206/207. Nessa monta, requerem a homologação da transação efetuada, 

visto que juntam comprovante de pagamento, à fls. 209, do valor 

avençado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados às 

fls. 206/207, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, deferida, tacitamente, como 

elenca a decisão colegiada, à fls. 203.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 16 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163550 Nr: 5136-66.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 Processo nº 5136-66.2012 – Código 163550

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público 

Estadual, em face de Juracy Resende da Cunha.

Requer o Parquet, diante da não localização de ativos financeiros em 

nome do executado, realizada por meio do Sistema BACENJUD, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação; busca de bens nos 

registros de imóveis do estado; consulta ao sistema RENAJUD.

Analisando os autos, verifica-se que apesar de intimado, o executado 

deixou de realizar o pagamento. Dessa forma, nos termos do artigo 523, 

§3º do Código de Processo Civil, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tanto bens quanto bastem para garantir a execução.

Junte-se o extrato do sistema RENAJUD, cabendo ao autor indicar onde 

está o bem para penhora futura. Indicando o bem e realizada a penhora, 

volte para inscrição no mencionado sistema.

Quanto aos pedidos subsidiários, indefiro-os por ora, certo de que o órgão 

ministerial possui recursos para busca de bens em nome do executado, 

como por exemplo o CEI – Central Eletrônica de Informações que é 

disponibilizado pela ANOREG/MT – Associação dos Notários e 

Registradores do Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261588 Nr: 13986-36.2017.811.0004

 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: ANGELA MARIA PEREZ, APPARECIDA CORREA PEREZ, 

CARLOS ROBERTO PEREZ, LEONARDO PERES FILHO, MARIA APARECIDA 

PEREZ NASCIMENTO, PAULO ROBERTO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO LOPES - OAB:223057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

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.: 263103 Nr: 14940-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serra Bonita Sementes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidade Avançada de Fiscalização de Barra 

do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14940-82.2017 – Código 263103

Vistos.

Intimem-se as partes acerca da decisão proferida em sede de liminar no 

agravo de instrumento interposto.

 Após, diga o Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103569 Nr: 8573-86.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiany Abreu Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES TIMBÓ - 

OAB:GO 22.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Marcelo Alves Casella 

- OAB:13618 B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Edmar Rodrigues de Souza Júnior - OAB:4325/MT, Necy 

Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 Processo nº 8573-86.2010 – Código 103569

Vistos.

Certifiquem-se acerca do cumprimento da decisão de fls. 401 e 415.

Após, intime o executado acerca da petição de fls. 416/419.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95922 Nr: 837-17.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Miguel de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 837-71.2010 – Código 95922

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Sebastião Miguel de 

Oliveira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Citada a executada apresentou impugnação ao reconhecimento do 

excesso de execução.

Analisando os autos, reputo necessário, nos termos do artigo 524, §2º do 

Código de Processo Civil, a remessa dos autos ao contador judicial, para 

que realize o cálculo, nos moldes das decisões de fls. 235/237 e 

244/245v.

Ato contínuo, digam as partes.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232003 Nr: 10476-49.2016.811.0004

 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: Eliane de Sousa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grazielle Oliveira Correia, Município de Barra 

do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176753 Nr: 10807-36.2013.811.0004

 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: Tânia Regina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias 

- OAB:MT 3.166-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180969 Nr: 2872-08.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcino Borges Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Ravagnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213864 Nr: 11792-34.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís de Jesus Laurindo 

- OAB:MT 18.483-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Alves Feitosa - 

OAB:OAB/GO8.314

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225205 Nr: 6007-57.2016.811.0004

 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: Giselle Tauil Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6902 Nr: 49-77.1985.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Moises Meirelles de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Otacilio Lopes Meirelles, Espólio de 

Thelmo de Lima Meirelles, Espólio de Ilda de Lima Meirelles, Espóliode 

Deoclides de Lima Meirelles, Espólio de Celina de Lima Meirelles, Espólio de 

Cecilia de Lima Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA, OABnº 18.256/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239583 Nr: 15955-23.2016.811.0004

 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: Estevão Batista de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão, Cleuza Lopes 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO BATISTA DE MORAIS - 

OAB:8459/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3.437-A/MT

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)WMARLEY LOPES FRANCO, OABnº 3.353/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97480 Nr: 2466-26.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDD, MAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOS, EdIFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na certidão de publicação do despacho de folhas 765/766 

não saiu o nome dos advogados do inventariante, motivo pelo qual, neste 

ato, procedo à intimação deles, Dr. Edmar Rodrigues de Souza Júnior, 

OAB/MT: 4.325, e Dr. Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães, OAB/MT: 

12.843, abaixo transcrito: "VISTOS, ETC. Defiro o pedido de fls. 733/734. 

Oficie-se o Banco Bradesco e HSCB, para que informe a existência de 

dívidas contraídas pelos espólios. Diligencie a Sra. Gestora com relação a 

carta precatória expedida à Comarca de Jales – SP. Sem prejuízo, 

intime-se o inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca das petições de fls. 635/657, 664/665 e 681/691. Com a 

manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se 

manifeste.

Por fim, nova conclusão. Cumpra-se expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263507 Nr: 15173-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Machado Bonmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar ou efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Nova Xavantina - Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254728 Nr: 9429-06.2017.811.0004

 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: Thiago Teixeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilucia da Silva Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirley Vaz de Oliveira - 

OAB:48387/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TEIXEIRA GUIMARÃES 

- OAB:21.665/O

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera da intimação da parte requerida, 

conforme a certidão de fls 83.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254235 Nr: 9116-45.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Núbia da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Decisão

Autos de cód. 254235

Vistos, etc.

1. Trata-se de executivo de pena no qual a reeducanda Núbia da Silva 

Alves, nascida em 09.06.1987, cumpre pena em regime semiaberto pela 

prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.346/2006, 

ocorrido em 23.10.2013, cuja pena foi fixada em 05 (cinco) anos de 

reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial 

semiaberto (guia de fl. 05).

 2. Às fls. 131/132, a Defesa da reeducanda postulou autorização judicial 

para fins de deslocamento até o vilarejo conhecido como Posto Arno para 

fins de trabalho nos dias 20.03.2018 a 22.03.2018.

3. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao pedido.

4. Verifico que a reeducanda preenche os requisitos do art. 122, inciso III, 

e art. 123, ambos da Lei nº. 7.210/84, eis que cumpre pena em regime 

semiaberto; não há notícia da prática de falta grave, bem como já cumpriu 

mais de 1/6 (um sexto) do total da pena imposta, pelo que defiro o pleito de 

fls. 131/132, pelo que autorizo a saída temporária da reeducanda no 

período de 20.03.2018 a 22.03.2018, para fins de deslocamento até o 

vilarejo conhecido como Posto Arno para fins de trabalho, devendo a 

reeducanda se apresentar na Secretaria da 1ª Vara Criminal no dia 

23.03.2018 para fins de comunicação de retorno.

5. Comunique-se imediatamente esta decisão à central de monitoramento 

eletrônico para os procedimentos de praxe.

 6. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 19.03.18.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/Opara que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/05/2018 Hora: 15:20//MT , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/05/2018 

Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/05/2018 Hora: 12:40 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ADRIANO MARQUES AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS RIBAMAR RESENDE JUNIOR OAB - GO38538 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DENIS RIBAMAR RESENDE JUNIOR - GO38538 para 

se manifestar acerca da correspondência devolvida da parte BG2,NO ID 

11358720

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA BADO GEBADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

EDUARDO FRANCESCON BARROSO OAB - MT24242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, EDUARDO 

FRANCESCON BARROSO - MT24242/O,para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 21/05/2018 Hora: 16:20 /mt , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIRLENE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/05/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE CARRIJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B M AGRO REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

AURELIANA CARVALHO FERREIRA - MT0016326A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 29/05/2018 Hora: 14:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MARIA BERLATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

JORGE LOURENÇO DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DANIELLA SILVA SOUZA - MT21710/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/05/2018 

Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 

Na presente data as partes requeridas compareceram no gabinete do 

magistrado e manifestaram o desejo de realizar a composição civil 

colocando termo a celeuma em voga, eis porque, com fulcro no art. 3°, §§ 

2° e 3°, c/c art. 139, V, ambos do CPC, antecipo a audiência outrora 

aprazada para o dia 03/04/2018, cujo ato se materializará precisamente às 

14h. Por consequência, SUSPENDO a decisão (ID 12139794) que deferiu a 

tutela provisória de urgência até a realização da indigitada solenidade. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA. Barra do 

Garças/MT, 20/03/2018. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 03/04/2018 Hora: 14:00 
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(Horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BARROS DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/05/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EGINA TEIXEIRA LINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (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 

15/05/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000424-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL GUINCHO E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JULIANO SGUIZARDI - MT0016483A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/05/2018 

Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-27.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PURO CENTER COMERCIO DE FILTROS INTELIGENTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Autos nº 8010363-27.2014.811.0004 Pólo Ativo: JOAO MARTINS 

DOURADO Pólo Passivo: PURO CENTER COMERCIO DE FILTROS LTDA ME 

. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e o autor intimado para apresentar endereço atualizado da 

parte reclamada (evento 48), manteve-se inerte. Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Após o 

trânsito em julgado. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY CANDIDO CAMPOS (REQUERENTE)

VIVALDO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A 

Advogado do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - 

MT0018383A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 23/05/2018 Hora: 14:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS OAB - MT0015823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010825-81.2014.811.0004 Pólo Ativo: PEONIA GOUVEIA DE 

VASCONCELOS Pólo Passivo: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em resumo aduz a parte autora que teve 

seu veiculo furtado há mais de vinte anos, pugnando pela declaração de 
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inexistência de propriedade, a fim de cancelar as cobranças do IPVA. Na 

contestação, a parte Reclamada em preliminar alega incompetência do 

juizado e ilegitimidade passiva, e no mérito que a baixa do veiculo só é 

possível quando ocorre a perda total do veiculo, de modo que requer a 

improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a parte autora apresenta 

documentos que comprovam o furto do veiculo, não sendo viável que 

continue efetuando o pagamento dos impostos do veiculo. Assim, deve 

ser realizada a suspensão das cobranças, por tempo indeterminado, até 

eventual localização do veiculo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito 

PARA: A) DETERMINAR a suspensão indeterminada das cobranças dos 

impostos referente ao veiculo VOLKSWAGEM, FUSCA, BRANCO, PLACA 

JXZ 2052, CHASSI bj568024. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS OAB - MT0015823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010825-81.2014.811.0004 Pólo Ativo: PEONIA GOUVEIA DE 

VASCONCELOS Pólo Passivo: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em resumo aduz a parte autora que teve 

seu veiculo furtado há mais de vinte anos, pugnando pela declaração de 

inexistência de propriedade, a fim de cancelar as cobranças do IPVA. Na 

contestação, a parte Reclamada em preliminar alega incompetência do 

juizado e ilegitimidade passiva, e no mérito que a baixa do veiculo só é 

possível quando ocorre a perda total do veiculo, de modo que requer a 

improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a parte autora apresenta 

documentos que comprovam o furto do veiculo, não sendo viável que 

continue efetuando o pagamento dos impostos do veiculo. Assim, deve 

ser realizada a suspensão das cobranças, por tempo indeterminado, até 

eventual localização do veiculo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito 

PARA: A) DETERMINAR a suspensão indeterminada das cobranças dos 

impostos referente ao veiculo VOLKSWAGEM, FUSCA, BRANCO, PLACA 

JXZ 2052, CHASSI bj568024. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY INACIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W K AGUIAR AMUI - ME (REQUERIDO)

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na cártula de 

cheque. Nota-se que a reclamada foi regularmente citada não 

comparecendo à sessão de conciliação, e também deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, completamente 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 ausência, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Com efeito, 

não é o caso dos autos, pois, além da inércia do reclamado, a pretensão 

se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, 

demonstrado por meio do cheque emitido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela 

parte autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, 

tenho que a procedência da cobrança é medida que se impõem. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) declarar e decretar a revelia da parte promovida em todos os 

seus efeitos. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, o valor do 

cheque, atualizado desde a data da sua emissão. Fica a parte condenada 
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ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLY DARC PESSOA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/05/2018 

Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010625-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADSKICA BARBOSA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 10493279, sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010637-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 10861352, sob pena de arquivamento.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERYLSON ARAUJO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACILDA ARAUJO SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

REGINA MARIA HADDAD OAB - 003.345.678-07 (PROCURADOR)

HELMO ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

GISELE MARIA ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

WILLMA ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

PETRUS BATALHA LEITE ARAUJO MARQUES (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000447-14.2016.8.11.0006 AUTOR: ERYLSON ARAUJO MARQUES RÉU: 

ARACILDA ARAUJO SILVA Vistos etc. Intime-se o inventariante, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 

autos a certidão negativa de débito fiscal expedida pela Fazendas 

Públicas Municipal e instrumento mandamental da procuradora do herdeiro 

Helmo Araujo Marques, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II 

ou art. 485, III, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão para homologação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cáceres, 20 de março de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 209895 Nr: 9972-37.2016.811.0006

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento ao item 1.19.1.4 do Provimento 07/2011 alterado 

pelo Provimento 26/2011 – CGJ impulsiono os autos para que se proceda o 

arquivamento, em cumprimento a sentença de fl. 40/41.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169305 Nr: 5662-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:4478

 Certifico em cumprimento ao item 1.19.1.4 do Provimento 07/2011 alterado 

pelo Provimento 26/2011 – CGJ impulsiono os autos para que se proceda o 

arquivamento, em cumprimento a sentença de fl. 77/79.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005944-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINO LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para querendo, 

apresentar impugnação a contestação de id: 11746427, no prazo de 15 

(quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007032-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR AVELINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para querendo, 

apresentar impugnação a contestação de id: 11747553, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171250 Nr: 7216-26.2014.811.0006

 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: AFFEMAT-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FAZENDA DO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA E FARIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo juntado aos autos, INTIMO as partes, por meio de seus advogados, 

do item 3 e 4, do r. despacho abaixo transcrito, para cumprimento em 10 

(dez) dias: 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 5930-13.2014.811.0006

 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: ARUINA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - OAB:32.909/SP

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo juntado aos autos, INTIMO as partes, por meio de seus advogados, 

do item 3 e 4, do r. despacho abaixo transcrito, para cumprimento em 10 

(dez) dias: 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142085 Nr: 11864-54.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI SUDOESTE-COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC.DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÓRIO FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo juntado aos autos, INTIMO as partes, por meio de seus advogados, 

do item 3 e 4, do r. despacho abaixo transcrito, para cumprimento em 10 

(dez) dias: 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195052 Nr: 525-25.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO LTDA

 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: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG 76.696

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo juntado aos autos, INTIMO as partes, por meio de seus advogados, 

do item 3 e 4, do r. despacho abaixo transcrito, para cumprimento em 10 

(dez) dias: 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180969 Nr: 2844-97.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZE NELVÁ SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB:105.287, Felipe Gazola Vieira - OAB:

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo juntado aos autos, INTIMO as partes, por meio de seus advogados, 

do item 3 e 4, do r. despacho abaixo transcrito, para cumprimento em 10 

(dez) dias: 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170126 Nr: 6353-70.2014.811.0006

 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: EVANIR MARIANO MARTINEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo juntado aos autos, INTIMO as partes, por meio de seus advogados, 
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do item 3 e 4, do r. despacho abaixo transcrito, para cumprimento em 10 

(dez) dias: 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160393 Nr: 8202-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBURCIO DIDIMO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BATISTA NÉSIO - 

OAB:70.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, INTIMO as 

partes para manifestarem nos autos, requerendo o que entenderem de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172168 Nr: 7898-78.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBURCIO DIDIMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MERCÊDO DE ANDRADE 

MOREIRA - OAB:OAB/MG 59.382, WILLIAM BATISTA NÉSIO - 

OAB:OAB/MG 70.580

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, INTIMO as 

partes para manifestarem nos autos, requerendo o que entenderem de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184785 Nr: 5095-88.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora, foi 

devidamente intimada por meio de seu advogado, para dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção e deixou transcorrer "in albis". Isso posto, nos 

termos do art. 203 § 4º do CPC e Provimento 56/2007 TJMT, impulsiono os 

autos para impulsionar os autos, a fim de enviá-los à expedição de 

documentos, para INTIMAR a parte autora para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176186 Nr: 10768-96.2014.811.0006

 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: VICENTE DE PAULA MOREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844 OAB/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163708 Nr: 977-06.2014.811.0006

 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: JOAQUIM CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A, EMPRESA 

ADRIANA DARC DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735 OAB/MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151379 Nr: 10216-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC, EMPRESA ADRIANA DARC 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174574 Nr: 9659-47.2014.811.0006
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 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 BATISTA DE SOUZA, CARMEM NUNES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161594 Nr: 9390-42.2013.811.0006

 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: MEIRE FERREIRA PEDROSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO XAVIER PAULINO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165274 Nr: 2924-95.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILLI - COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 30 de novembro de 2017.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002015-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO 1 – No que tange à contestação de id. 5511265, como se trata 

de processo de execução por título extrajudicial, somente é possível o 

exercício incidental do contraditório. Caso se pretenda controverter a 

dívida executada, o mecanismo correto são os embargos à execução. 

Posto isso, este Juízo NÃO CONHECE da contestação de id. 5511265, haja 

vista, como dito, que o processo de execução não admite tal espécie de 

defesa. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA DEFESA 

APRESENTADA. INAPLICABILIDADE DO PRÍNCIPIO DA FUNGIBILIDADE. 

PROCEDIMENTOS DIFERENTES. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NEGADO PROVIMENTO 

AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075172668, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/12/2017)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO AO INVÉS DE EMBARGOS DO 

DEVEDOR – ERRO INSANÁVEL – INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL – 

NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS 

– RECURSO DESPROVIDO. A defesa do executado, na Ação de Execução 

de Obrigação de Fazer, se materializa por meio de Embargos à Execução 

(CPC, arts. 736 a 740). Não se mostra processualmente adequado o 

aproveitamento de contestação como Embargos à Execução, pois estes 

têm natureza de ação, com requisitos específicos, entre os quais 

documentos próprios, além de distribuição, recolhimento de custas e 

autuação em autos apartados. (TJMT - AI 38291/2012, DES. MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2012, Publicado no DJE 20/08/2012)” 2 – Passo seguinte, uma vez 

que a parte executada deixou de efetuar o pagamento do débito e de 

apresentar resposta no modo devido, não há falar em audiência de 

instrução e julgamento, como requerido na manifestação de id. 10594456. 

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução, 

sob pena de arquivamento. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de março de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002437-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGMORVAN SOUZA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO 1 - Em que pese o pleito de conversão da presente ação 

monitória em execução (id. 10645428), veja-se que não houve a citação 

pessoal da parte demandada, haja vista que o AR juntado no id. 9702783 

fora recebido por terceira pessoa e o juntado no id. 9855940 consta a 
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informação "não existe o número". Bem por isso, PROMOVA-SE a citação 

da parte demandada por Oficial de Justiça, nos endereços indicados na 

petição de id. 7270897, na forma do despacho de id. 4363029. 2 – Sendo 

inexitosa a diligência acima, INTIME-SE a parte autora para dar andamento 

ao feito e indicar novos endereços da parte demandada, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. 3 - Em seguida, venham os autos 

CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001081-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON CARDOSO MONTEIRO 85383171134 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Analisando o feito 

verifica-se inexistir documentos que indiquem o deferimento da justiça 

gratuita nos autos originários, razão pela qual impulsiono o feito para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 15 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e 

Taxas Judiciárias (Preparo da Carta Precatória); 2) - Efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 70,00 reais, 

visando o cumprimento da epístola (Penhora e Avaliação). 2.1) - Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) 

- Ao final, após efetuar o pagamento das aludidas “Guia de Diligência e 

Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o patrono deverá acostar aos autos 

os respectivos comprovantes. Cáceres/MT, 20 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001021-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001021-66.2018.8.11.0006 

AUTOR: ARISTIDES BRAZ RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Cuida-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ARISTIDES BRAZ 

em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Um dos requerimentos 

formulados na inicial é o de que o autor litigue sob o pálio da justiça 

gratuita. Para tanto, o autor identificado na inicial como profissional liberal, 

aduziu não ter condições de arcar com as custas do processo e juntou 

em anexo o que seria imagens de seu extrato bancário para demonstrar 

sua hipossuficiência financeira. Pois bem. É sabido que este Juízo tem 

adotado o entendimento segundo o qual não basta a mera declaração de 

hipossuficiência para que a parte logre o benefício da justiça gratuita. Mais 

do que isto, necessário se faz que a mesma comprove tal assertiva sob 

pena de ter o pedido indeferido. Da verificação das imagens de extrato 

bancário apresentadas pelo autor no id. 12150177 – pág. 17/22 

observa-se pelas mesmas a inexistência de identificação da conta 

bancária ou sua titularidade. Além disso, na imagem contida no mesmo 

identificador, na página 19, há o indicativo de que o extrato bancário 

refere-se ao período dos anos de 2012 a 2013. Com efeito, conclui-se 

pela imprestabilidade de tais informações para justificar o pedido de 

gratuidade da justiça. Sendo assim, nos termos do art. 99, §2° do Código 

de Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias, a fim de que a parte autora 

junte aos autos prova idônea e atualizada à justificar seu pedido de 

gratuidade. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 15 de 

Março de 2018 Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001175-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARATA DA CRUZ (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 da 

missiva remetida a este r. Juízo deprecado. 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, 20 de março de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000895-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. E. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR 

Certifico que analisando os autos, verifica-se que a parte autora 

promoveu o recolhimento das custas e taxas judiciárias, bem como 

depositou valores referente a diligência do meirinho (ID 12230658), 

contudo nota-se que inexiste manifestação quanto ao contido no 

despacho retro, no que tange especificamente à emenda da exordial no 

seguinte ponto: "Não obstante, verifico da planilha de débito anexada no 

id. 12017068 que a parte autora não realizou a amortização de juros com 

relação às parcelas vincendas. Deste modo, deverá emendar a inicial 

realizando a referida adequação, informando o valor para purgação da 

mora com a devida amortização. Acaso emende a inicial atendendo os 

comandos apontados, desde já fica analisado o pedido de liminar - ID 

12026789". Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, manifestando notadamente quanto à emenda da inicial 

apontada por este r. Juízo. Cáceres/MT, 20 de março de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001234-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALBIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Analisando o feito 

verifica-se inexistir documentos que indiquem o deferimento da justiça 

gratuita nos autos originários, por corolário impulsiono o feito para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo 

de 15 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas 

Judiciárias (Preparo da Carta Precatória); 2) - Efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 105,00 reais, 

visando o cumprimento da epístola (Citação/Penhora e Avaliação). 2.1) - 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento das aludidas “Guia de Diligência 

e Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o patrono deverá acostar aos 

autos os respectivos comprovantes. Cáceres/MT, 20 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003021-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade 

de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

reagendada para o dia 19 de abril de 2018 às 14h00min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 20 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 – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 19 de 

abril de 2018 às 13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 20 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 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 11781636). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 20 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ABNER FERRO LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000282-93.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: THIAGO ABNER 

FERRO LUZ Vistos etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

BANCO RCI BRASIL S/A em face de THIAGO ABNER FERRO LUZ. 

Verifica-se dos autos que após a citação (12176203 - Pág. 1) e 

apreensão do bem (12176203 - Pág. 2) compareceu aos autos o requerido 

solicitando a purgação da mora (Id. 12196899). Em suma, para fins de 

purgação da mora, pretende o réu o pagamento apenas e tão somente das 

parcelas vencidas. No entanto, em que pese os argumentos e 

fundamentos apontados na manifestação do réu deve-se apontar que há 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual 

a purgação da mora na ação de busca e apreensão só é possível 

mediante o pagamento da integralidade da obrigação, compreendendo-se 

as parcelas vencidas e vincendas. Senão, vejamos: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afi-gurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da 

própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 60 de 541



de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo 

precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual 

estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até 

algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 

incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 

a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). Não obstante, considerando a vontade manifesta do 

réu de reaver o bem apreendido e a exposição do entendimento 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça, hei por bem anotar o prazo de 

05 (cinco) dias, a fim de que o réu, ciente do posicionamento 

jurisprudencial quanto a matéria, possa promover a purgação da mora 

mediante o pagamento da integralidade da dívida (compreendendo os 

valores vencidos e vincendos), observando-se em todo o caso, os 

valores apresentados na inicial (REsp n. 1.418.593/MS). Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 20 de Março de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003967-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDE DENTAL CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da 

lide, na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que 

compareçam com seus clientes na Audiência de Conciliação reagendada 

para o dia 19 de abril de 2018 às 13h30min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 20 de março de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001242-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA GOMES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 1001242-49.2018.8.11.0006, : 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: NILMA GOMES DE 

CAMPOS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO HONDA S.A em face de 

NILMA GOMES DE CAMPOS. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, 

vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo a devedora fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se a devedora fiduciante, ora Ré nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Intime-se. Cáceres, 20 de março de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de direito em substituição legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003251-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Processo n. 

1003251-18.2017.8.11.0006 Certifico que a contestação é tempestiva. Ao 

autor para, querendo, impugnar. Cáceres/MT, 20 de março de 2018 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100795 Nr: 5888-03.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a) Designar audiência de instrução e julgamento para a data de 15/05/2018 

às 14h00min, competindo às partes apresentar no prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis rol de testemunhas devidamente qualificadas, nos 

termos do art. 450 do CPC, bem como trazer suas testemunhas para 

audiência, forte no art. 357 §5.º, todos do CPC, sob pena de preclusão da 

prova oral;

b) Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153111 Nr: 357-28.2013.811.0006

 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: ELSON VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ROGÉRIO 

RODRIGUES DE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a) Deferir o pleito retro, nos termos do art. 362, inciso II do Código de 

Processo Civil; e

b) Para tanto, redesignar a audiência de instrução e julgamento do 

presente feito para o dia 26/04/2018 às 15h00min;

c) Às providências. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184641 Nr: 5022-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: DANIEL JUNIOR TIRLONI, EMERSON DE SOUZA 

MENDONÇA, FABIO APARECIDO DE CAMPOS, FRANK WILLIAN 

RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL SCHARDONG FERRÃO, HELIOFABIO DA 

ROCHA SANTOS, ITAMAR LUCAS GRUBERT, JOÃO MILANI JUNIOR, 

LILIAN CATARINA FARIA DOS SANTOS, LUCAS SCHARDONG FERRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC; b)Custas e honorários fixados em 10% do valor 

atualizado da causa a serem arcados pela parte autora, na forma do art. 

98, do CPC;c)Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, II, do CPC;d)Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito;e)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184643 Nr: 5024-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: RENATO CARDOSO DE MORAES, ROSINEI RIBEIRO DO 

NASCIMENTO, SANDRA MARIA DE FARIA, STEFFANO SCARABOTTOLO, 

THIAGO MUZY DE MORAES, VANDRÉA FERNANDES AMARAL, 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO- UNEMAT, VERA LUCIA 

ADRIANO SILVA, WAGNER DOMINGOS DE SOUZA, MIGUEL CARDOSO 

DOS SANTOS, RONNIE JEFFERSON FAZOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:16276/MT, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC; b)Custas e honorários fixados em 10% do valor 

atualizado da causa a serem arcados pela parte autora, na forma do art. 

98, do CPC;c)Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, II, do CPC;d)Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito;e)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184640 Nr: 5021-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: MARCIA GRACIELI DO NASCIMENTO, MARCOS 

LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCIVAULA CABRAL NOLETO, 

MARCELO PEREIRA JUSTINO, MAURO APARECIDO FERREIRA, MARCOS 

ANTONIO GUERRA, PAULO CEZAR LIBARONI JUNIOR, RODNEY CAMPOS 

FARIA, ROSIMEIRE OENNING DA SILVA, DHYEGO SILVA DOMINGOS 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC; b)Custas e honorários fixados em 10% do valor 

atualizado da causa a serem arcados pela parte autora, na forma do art. 

98, do CPC;c)Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, II, do CPC;d)Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito;e)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184642 Nr: 5023-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: MARCELO NUNES DA SILVA, GICELA TERESINHA 

NICOLETTI, ALESSANDRO COSTA RIBEIRO, ANTONIO HENRIQUE 

NASCIMENTO BARBOSA, ALFEU BETT MANFRIM, ANGELICA CUNHA 

KORPAS NOGUEIRA, ALESSANDRO GONÇALVES MUNDIM, ADENIR 

RODRIGUES, ANA MARIA GUIMARÃES, ANA PAULA LINS FERREIRA DE 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC; b)Custas e honorários fixados em 10% do valor 

atualizado da causa a serem arcados pela parte autora, na forma do art. 

98, do CPC;c)Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, II, do CPC;d)Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito;e)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184644 Nr: 5025-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: LEONARDO ALVES RABELO, LIDIA MARIA DA SILVA 

RAMOS, LUCIANE DOS SANTOS LEÃO, LUCIANE SAVIO, LUCIMEIRE 

BATISTA CAMACHO, MANOEL WESTPHALEN VESCIA, MARCIO DOS 

ANJOS MACHADO, MARIANA ACAUN SCHERTEL, OACIR CATARINO DA 

SILVA, PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC; b)Custas e honorários fixados em 10% do valor 

atualizado da causa a serem arcados pela parte autora, na forma do art. 

98, do CPC;c)Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 
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496, §3º, II, do CPC;d)Preclusa a via recursal, arquive-se o 

feito;e)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 23187 Nr: 3780-79.2002.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA FATIMA GONÇALVES ATALA RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 istos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES 

contra TANIA FATIMA GONÇALVES ATALA RAMIRES, na qual pugna pela 

extinção do feito em razão da quitação da dívida pela via administrativa. 

(fls. 196/199)

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 6830/80;

(b) Honorários adimplidos administrativamente (fls.196). Custas pelo 

executado;

 (c) Não sendo estas recolhidas, deverá o valor ser informado e anotado 

na margem da distribuição (item 2.14.11, da seção 14, do Capítulo 2, da 

C.N.G.C.), devendo ainda a Sra. Gestora proceder nos termos da 

Instrução Normativa n. 10/2014/PRES/DGTJ e Provimento n. 40/2014-CGJ;

(d) Após transitada em julgado a sentença e, cumpridos todos os seus 

comandos, arquive-se o feito com as baixas e anotações de praxe;

(e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184645 Nr: 5026-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: CLARINDA CANDIDA DA SILVA, CLEBER LUIZ DE 

SOUZA, EDER EUGÊNIO MUNHÃO, DIVA RODRIGUES DA SILVA 

GUIMARAES, DOUGLAS CONSTANTINO GOZZO, EDILSON ARANDA DE 

OLIVEIRA, FELIPE GONÇALVES FERREIRA, IZAIAS DE ALMEIDA RAMOS, 

JOSEMARA SABRINA DOS SANTOS, JOSIANE DE FATIMA MINARI 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, Decido:

a)Intime-se o ente requerido, mediante ofício ao Departamento de 

Pagamento, para informar:

1)a data de fechamento da folha de pagamento e a data do crédito do 

salário em conta bancária durante o período de vigência da URV e;

 2)se foi paga a diferença da conversão oriunda da URV do dia de 

fechamento da folha e o valor da URV da data do último dia do mês 

trabalhado, durante o período de vigência da URV;

b)Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem conclusos;

c)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154506 Nr: 1919-72.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMILSON DA SILVA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Não conheço da petição apresentada pelo Município de Cáceres, eis que 

se trata de irresignação contra a sentença retro e deveria ser 

apresentada em sede de Embargos de Declaração.

 Certifique-se o trânsito em julgado.

Em havendo trânsito em julgado, decido:

a) Converter o feito em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, forte no art. 534 do 

CPC, com anotações na capa e no sistema Apolo;

b) Intime-se o Ente Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

impugnação nos termos do art. 535, do CPC;

c) Em não havendo resposta, certifique-se o não oferecimento de 

impugnação e após volvem-me os autos conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 177169 Nr: 543-80.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE TOSSUÉ NUNES, LINDOMAR FERREIRA 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Vistas à parte autora e ao Ministério Público para falar em 05 (cinco) dias, 

em prazo sucessivo.

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152414 Nr: 11403-48.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA FRIAZA REBOUÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para declarar nulos os contratos de trabalho firmados entre as partes e, 

consequentemente, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento do FGTS referente aos períodos de 01/06/2009 a 31/05/2011 e 

01/06/2011 a 01/11/2011, a serem atualizados na forma da modulação de 

efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, forte no art. 487, I CPC;b)Sem 

custas; a)Honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, 

I do CPC/15;c)Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, 

forte no art. 496 § 3.º, II CPC;d)Publique-se, Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178051 Nr: 1027-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCINEU DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Requeridos, via 
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DJE/MT, através de seus advogados, para que fiquem cientes de que a 

audiência de instrução e julgamento da carta precatória do juízo da vara 

especializada em ação civil pública e ação popular de Cuiabá/MT foi 

redesignada para ocorrer em 22-05-2018 às 15 horas, considerando que 

aquele magistrado estará ausente da comarca no dia 18-04-2018. Assim, 

em ato contínuo, conduzo estes autos em carga ao Autor desta ação para 

igualmente cientificá-lo do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178051 Nr: 1027-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCINEU DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a) Designar audiência de instrução e julgamento para o dia 19/04/2018 às 

14h00min, para a oitiva das testemunhas da parte requerida JANE 

PORTES, JULIO CESAR DA SILVA AZEVEDO, JOÃO ADOLFO GARCIA, 

ALFREDO MIRANDA FILHO, MARCELO TADEU, INES CONCEIÇÃO 

MIRANDA, CLAUDIA DA CONCEIÇÃO, ALZIRA ROCHA e WALTER 

APARECIDO DA CRUZ (fl. 1172), devendo a intimação dos Servidores 

Públicos serem feitas na via judicial, conforme dispõe o § 4º, III e IV do art. 

455 e, aos demais, incumbe ao Advogado da parte proceder com a 

notificação para que compareçam ao ato, forte no art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, 

ambos do NCPC;

b) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004868-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SOUZA HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1004868-13.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: EDNA SOUZA HAYASHIDA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que EDNA SOUZA HAYASHIDA ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Liminar, 

em face do SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ MT E 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, onde busca 

afastar/reconhecer/declarar a ilegalidade da integração dos valores da 

TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e da 

TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) à 

base de cálculo do ICMS/Energia da(s) unidade(s) consumidora(s) 

relacionadas na exordial. Sobre a legalidade ou não da inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de 

cálculo do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que serão julgados 

como repetitivos três recursos sobre o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 

1.699.851 e o EREsp 1.163.020, suspendendo, por conseguinte, a 

tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em 

todo o território nacional, que versem sobre a matéria em questão, cuja 

ementa restou redigida nos seguintes termos, verbis: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (ProAfR 

nos REsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) Assim sendo, determino 

a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, 

inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ. 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: 8011501-23.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTENOR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0005266A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011501-23.2014.8.11.0006 Requerente: 

Francisco Antenor de Almeida Requerido: Estado De Mato Grosso, e 

DETRAN - MT - Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, INAUDITA ALTERA PARS proposto por FRANCISCO 

ANTENOR DE ALMEIDA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, E 

DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Aduz a autora que que tomou conhecimento através da 

SEFAZ/MT que possuía débitos em seu nome junto à primeira Requerida, o 

que lhe impediu de gerar certidão negativa de débito. Em razão disso, 

deslocou-se à 4ª Ciretran de Cáceres, onde obteve a informação de que 

possuía diversos débitos por multas e licenciamentos em atraso de veículo 

que consta em seu nome. No entanto, o Requerente, desconhecendo ser 

proprietário do veículo, requereu o cancelamento dos débitos e 

providências quanto ao equívoco gerado, tendo como resposta que os 

débitos recaem sobre o veículo e o que impede a expedição de certidão 

negativa é o atraso no pagamento do IPVA e, ainda, que o processo de 

transferência havia sido incinerado, impossibilitando de averiguar a 

documentação que gerou a transferência do veículo. Assim, se viu 

obrigado a se socorrer da prestação jurisdicional. Rejeito a preliminar de 

prescrição arguida pelo requerido Estado de Mato Grosso, pois apesar da 

transferência do veículo ter ocorrido ainda no ano de 1998, não há que se 

falar em prescrição da ação ajuizada em 2014, uma vez que o autor 

somente tomou ciência da pendência administrativa logo antes do manejo 

da demanda, sendo certo, ainda, que as cobranças relativas ao IPVA e 

taxas se procedem ano a ano em relação ao veículo, pelo que se renova o 

prazo prescricional. Acolho a preliminar de ilegitimidade arguida pelo 

Detran tão somente com relação aos tributos do Estado de Mato Grosso, 

considerando que a competência para instituir impostos sobre propriedade 
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de veículos automotores é da Administração Direta, sendo certo que a 

baixa do débito referente ao IPVA é competência da Secretaria de 

Fazenda do Estado e não do Detran, pois esta autarquia não tem 

competência para a regularização do referido imposto. Entretanto, o 

Detran é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que 

busca retificar ou anular registros de veículo automotor adquirido 

fraudulentamente por terceiro, sendo esta entidade autárquica competente 

para excluir o nome do autor de seus registros, bem como para comunicar 

a Secretaria de Fazenda do Estado a fim de determinar a exclusão do 

lançamento tributário. 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. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que jamais foi proprietário do referido veículo que gerou 

os débitos. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, entretanto, no caso dos autos, trata-se de 

prova negativa, sendo impossível à parte autora produzir prova de que 

nunca foi proprietária do veículo, sendo razoável exigir que a requerida 

provasse a correção do registro lançado em seus sistemas, correção 

esta que não ficou demonstrada, haja vista que o processo de 

transferência do veículo foi incinerado. Não se duvida da presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela requerida e a consequente inversão 

do ônus da prova, entretanto, tal prerrogativa estatal não pode dar azo a 

situações injustas ou que importem prejuízo aos particulares (TJSP, APL 

00047234320128260053 SP, Rel. Cristina Cotrofe, 8ª Câmara de Direito 

Público, p. 14/07/2015). Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DOS 

REGISTROS DO DETRAN - VEÍCULOS ADQUIRIDOS FRAUDULENTAMENTE 

POR TERCEIRO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - NULIDADE DO 

REGISTRO E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO 

VEÍCULO - SENTENÇA CONFIRMADA. - O Estado, como responsável pelo 

Departamento de Trânsito, é parte legítima passiva para figurar em ação 

declaratória na qual se pretende a anulação de registro de propriedade de 

veículo automotor. - Almejando o autor a exclusão de seu nome da 

condição de proprietário de veículo junto ao DETRAN e o afastamento das 

obrigações tributárias e administrativas a ele vinculadas, afirmando ter 

sido vítima de terceiro, que teria fraudulentamente adquirido e registrado o 

bem, utilizando seu nome, cabe ao Estado infirmar tal alegação, 

comprovando a titularidade da propriedade do veículo, diante da 

impossibilidade de se exigir prova negativa da existência da propriedade 

do autor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0043.15.000117-0/001, Relator(a): 

Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2017, 

publicação da súmula em 10/10/2017) Não tendo a requerida demonstrado 

a correção do registro lançado em seus sistemas, a parcial procedência 

da ação é medida que se impõe. No que concerne aos danos morais 

pleiteados, tenho que a situação vivenciada por ele, não é passível de 

indenização. Ademais, 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. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. 

O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, Responsabilidade Civil, 

editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: O dano moral, ensina-nos Zannoni, 

não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o 

complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de 

espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor 

que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou 

complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi 

publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis em 

cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara 

qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes 

da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse 

reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não 

estamos legitimados para reclamar indenização , mesmo quando este fato 

nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco próximo 

entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos 

e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano 

moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, 

mas, tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as 

conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida. (negritei). O incômodo, 

preocupação, perda da tranqüilidade, que passou o Reclamante pelo 

sinistro, em meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste 

emocional, e estes não são suficientes para gerarem danos morais. 

Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma 

circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em 

sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para o fim DECLARAR a inexistência da relação 

jurídica e dos débitos referentes ao veículo FIAT/UNO MILLE EP, PLACAS 

JYI 3432, 1996/1996, RENAVAM 648760120, determinando a baixa nos 

respectivos débitos e a baixa em eventuais restrições em nome do autor 

dele recorrentes, bem como DETERMINAR que os requeridos se 

abstenham de efetuar lançamento tributário (IPVA ou taxa de 

licenciamento) ou cobrar seguro obrigatório desfavorável ao requerente 

acerca do referido veículo, e ainda DETERMINAR que o requerido DETRAN 

proceda à baixa do nome do requerente dos respectivos registros, 

passando os mesmos a constar "proprietário desconhecido" no registro 

do veículo discutido nos autos. 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: 1005429-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/04/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005384-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENILDO DE ARRUDA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

03/04/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005420-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES PEDROSA 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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/04/2018 Hora: 16:00 (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: 1005420-75.2017.8.11.0006 REQUERENTE: VANILDES 

PEDROSA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de indenização por danos morais proposta por Vanildes Pedrosa 

da Silva em face de Telefônica Brasil S/A, a fim de que seja efetuada a 

exclusão do nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em 

síntese, o Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome 

negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre que o 

Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a Requerida que 

pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. 

Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceitua os artigo 

300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde 

que seja demonstrada probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, com escopo de assegurar a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, não vislumbro presente um dos seus requisitos 

autorizadores, senão o principal, qual seja, perigo de dano, do qual 

decorre o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), tendo em 

vista que há outra inscrição do nome do Requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, anterior à discutida na presente lide e de empresas 

distintas. Desse modo, revendo entendimento anterior, indefiro o pedido 

liminar de retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao 

crédito, por entender que a retirada da anotação do débito mencionado na 

exordial não irá modificar o status do nome do Requerente naquele órgão 

diante das diversas anotações existentes. Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o 

ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a 

parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação já designada nos 

autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: 

H A N A E  Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 9858667 17092016182981200000009741557

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PENHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8010143-86.2015.8.11.0006 REQUERENTE: BENEDITA PENHA MARTINS 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES 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 – 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: 1000898-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE ALMEIDA RONDON PESSOA (REQUERENTE)

VALDEMAR PESSOA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000898-68.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VALDEMAR PESSOA FILHO, 

BEATRIZ DE ALMEIDA RONDON PESSOA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Em síntese, a parte Requerente alega que foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava com restrição 

devido a um protesto realizado pela Requerida no valor de R$ 591,24 

(quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos). Aduz ainda, 

que o protesto é referente a um imóvel nesta comarca, contudo informa a 

Requerente não possuir imóveis em Cáceres há muitos anos, haja vista ter 

se mudado para a cidade de Cuiabá a 20 (vinte) anos. Sustenta ainda a 

Autora, que tentou solucionar o impasse com a Requerida, todavia, 

informou a Ré, que só poderia solucionar o problema mediante ao 

pagamento da suposta divida. Deste modo, requer a tutela de urgência 

para o fim de determinar que a Requerida exclua o nome dos requerentes 

dos órgãos de restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. 

Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados 

permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que 

nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer 

tempo revogada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim 

entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pelos 

Requerentes e determino ao Requerido que providenciem a suspensão 

dos efeitos do protesto, registrado quanto à inscrição de IPTU nº. 

100203420015001, bem como se abstenha de realizar novas cobranças, 

protestos e negativações referente à citada inscrição, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez 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). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006639-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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KETLLIN MARIANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/04/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/08/2018 Hora: 15:15 (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 Número do 

Processo: 1001253-78.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: ANTONIO DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em síntese, 

o requerente alega ser proprietário de um imóvel, no qual faz uso de 

serviço de fornecimento de energia elétrica oferecido pela requerida, 

através da Unidade Consumidora n°. 6/701443-4. Alega ainda que, ao 

receber a fatura do mês de janeiro de 2018, assustou-se com o valor 

cobrado (R$ 654,72), por estarem fora dos parâmetros de consumo do 

requerente, procurando desta feita o Procon, porém sem êxito de solução 

do problema. Com isto, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso 

em 20/03/2018. Diante dos fatos acima narrados o requerente ingressou 

com a presente demanda, pleiteando em sede de antecipação de tutela o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a Unidade 

Consumidora mencionada alhures, referente a fatura do mês de janeiro de 

2018, bem como a revisão da referida fatura, tomando por base o 

consumo médio dos meses de agosto a dezembro de 2017. 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 de obrigação de 

fazer consistente no restabelecimento imediatamente do serviço de 

fornecimento de energia elétrica em sua residência, registrada sob a 

Unidade Consumidora n°. 6/701443-4, bem como a revisão da fatura do 

mês de janeiro de 2018. 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, primeiro 

porque estou demonstrado, a princípio, que a fatura em questão apresenta 

valor muito além da média mensal de consumo da família. Com relação ao 

pedido liminar de revisão da fatura, verifica-se que a pretensão do pedido 

se confunde com o mérito. 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: a) 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; b) DEFERIR 

PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para determinar à requerida que 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência da parte 

autora, cuja Unidade Consumidora é n°. 6/701443-4, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, referente ao débito da fatura de janeiro de 2018; c) O não 

cumprimento da liminar acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 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). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: 

J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12318074 18032015140134100000012111334

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003830-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/04/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010941-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RAMOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

FAGUNDES PEREIRA DA SILVA & FAGUNDES PEREIRA DA SILVA LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (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: 1000965-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1000965-33.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO]. 

REQUERENTE: LUCIMARA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Em síntese, a parte Requerente alega que a 
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partir do Edital de Licitação n.º 001/2017 firmou com Diretoria da Escola 

Estadual Senador Mário Motta, termo de permissão de uso de cantina 

escola da referida Escola, pelo período de 13/03/2017 a 23/12/2017. Aduz 

que o edital foi publicado em 01/02/2017, pelo período de 13/03/2017 a 

23/12/2017, com o critério de escolha do vencedor pelo maior preço 

ofertado, o qual foi considerada como vencedora a licitante Lucimara da 

Silva Santos, ora requerente. O referido termo foi assinado pelas partes, 

na época em exercício o diretor Sebastião Ferraz de Almeida. Assim, foi 

determinada a prorrogação da permissão pelo mesmo diretor até a data de 

21 de dezembro de 2018. Ocorre que com a troca temporária da direção 

da mencionada escola para a Senhora Suzelei Paezano, a autora foi 

notificada que sua permissão teria duração até dia 21/03/2018. Tal 

notificação foi realizada sem que houvesse qualquer justificativa, bem 

como qualquer menção à antiga prorrogação do Termo de Permissão. A 

parte autora requerer a concessão de tutela antecipada de urgência, para 

que a requerente seja mantida na condição de permissionária do serviço 

de exploração da cantina escolar da Escola Estadual Senador Mário Motta 

até a data de 21 de dezembro de 2018, ou até o julgamento do mérito da 

presente demanda. Documentos acostados à inicial. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento. Decido. Versam os 

autos sobre pedido liminar de obrigação de fazer consistente na 

manutenção da parte autora na condição de permissionária do serviço de 

exploração da cantina escolar da Escola Estadual Senador Mário Motta. 

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, NCPC. É caso de deferimento da liminar. Em 

análise perfunctória dos autos, dessume-se que as partes firmaram 

prorrogação da minuta de termo de permissão de uso de cantina escolar 

(Edital de Licitação n.º 001/2017), na data de 20/02/2018, prorrogando a 

permissão até a data de 21/12/2018 . Em ato posterior, na data de 

22/02/2018, sob a ação da atual direção, a parte autora foi notificada 

sobre a alteração unilateral da prorrogação, por um prazo de 30 dias, a 

contar a partir do dia 19/02/2018. Pois bem. Primeiramente, verifica-se que 

o objeto da lide se trata de ato de permissão, conceituado como sendo ato 

administrativo discricionário e precário mediante o qual é consentida ao 

particular alguma conduta em que exista interesse predominante da 

coletividade. A Constituição tornou obrigatória a licitação para a permissão 

de qualquer serviço público, entendendo-se nessa expressão também os 

serviços de utilidade pública, conforme prevê o art. 175, da CF/88: Art. 

175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das 

empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 

permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a 

obrigação de manter serviço adequado. Nesse sentido, observa-se que o 

termo de permissão celebrado pelas partes foi precedida de licitação, 

conforme preconiza a lei n. 8.987/95, dentro dos ditames legais. No 

entanto, sabe-se que a permissão de Serviço Público é a delegação a 

título precário, mediante licitação feita pelo poder concedente à pessoa 

física ou jurídica que demonstrem capacidade de desempenho por sua 

conta e risco. Como ato precário, pode ser alterado ou revogado a 

qualquer momento pela Administração, por motivo de interesse público. 

Não obstante seja de sua natureza a outorga sem prazo, tem a doutrina 

admitido a possibilidade de fixação de prazo, hipótese em que a 

revogação antes do termo estabelecido dará ao permissionário direito à 

indenização; é a modalidade que Hely Lopes Meirelles denomina de 

“permissão condicionada”. Nesses termos, no que tange à 

alteração/revogação do ato pela administração, com a notificação a parte 

autora, para no prazo de 30 (trinta) dias, retirar-se da cantina escolar, 

sem a demonstração do motivo de interesse público, não merece guarida. 

Averigua-se que toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse 

público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das leis, 

manifestações da ‘vontade geral’. Dessa maneira, os interesses privados 

encontram-se subordinados à atuação estatal. Outrossim, observa-se que 

havendo conflito entre o interesse público e o privado, prevalecerá o 

primeiro, tutelado pelo Estado. Entretanto, a parte reclamada não 

demonstrou, seja através da notificação e/ou por meio procedimento 

administrativo, motivo plausível que justifique a alteração, repentina, da 

data da prorrogação do termo de permissão, ou seja que primou o 

interesse público. Ademais, é imperioso considerar, caso fosse verificado 

alguma irregularidade cometida pela parte autora, é de discricionariedade 

da reclamada procedimento administrativo para fiscalização e/ou fazer 

cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais. Para tanto, 

deverá ser precedida de um procedimento administrativo, garantindo que o 

administrado tenha amplo acesso e no qual possa deduzir sua defesa e 

produzir provas, o que aparentemente não se verificou nos autos. Assim, 

sobreleva-se dos autos fortes indícios de que o ato administrativo 

combatido esteja eivado de ilegalidade, ensejando à parte autora ônus 

financeiro relevante a justificar a urgência na concessão da medida. 

Assim, presentes a relevância da fundamentação da parte – o receio de 

ineficácia da medida a ser concedida ao final do processo – decorrente da 

paralização do serviço prestado, com efeitos financeiros a parte autora –, 

impõe-se o deferimento da liminar. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos 

consta, DECIDO: (a) 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; (b) DEFERIR a liminar para que a requerente 

seja mantida na condição de permissionária do serviço de exploração da 

cantina escolar da Escola Estadual Senador Mário Motta até ulteriores 

deliberações, a ser cumprida no prazo máximo de 48(quarenta e oito) 

horas; (c) Cite-se a parte Requerida, com as advertências do art. 18, § 1º, 

c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. (d) Após, à parte autora para 

impugnar; (e) INTIME-SE a parte reclamante, com as advertências do art. 

51, I, da Lei n. 9.099/95. (f) Cumpra-se. Cáceres, 19 de março de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005421-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIELE CARVALHO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/04/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006641-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/04/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002934-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/04/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 68 de 541



Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221365 Nr: 8044-17.2017.811.0006

 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: LAURA JULIA DA CUNHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495/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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 164255 Nr: 1453-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCILENE FARIAS DOS SANTOS, CELIO DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc.

Dê-se vista às partes para apresentarem alegações finais, nos termos do 

artigo 403, parágrafo 3º do CPP.

Às providências.

Cumpra-se

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212138 Nr: 961-47.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAIR RABELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA A COMARCA DE COMODORO/MT, PARA 

INQUIRIÇÃO DA(S) TESTEMUNHA(S) TIAGO BELCHIOR RANGEL, NOS 

TERMOS DA PARTE FINAL DO ARTIGO 222 DO CPP, E O ITEM 7.3.6 DA 

C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208365 Nr: 8922-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES

 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. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de Eric Roberto André Rodrigues, se por outro 

motivo não estiver preso. 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.: 164935 Nr: 2044-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO GOMES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705-MT

 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. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de Pedro Paulo Gomes Sales, se por outro 

motivo não estiver preso. Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defensoria Pública. Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001142-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RIBEIRO CUNHA (RÉU)

FABIANO RIBEIRO CUNHA (RÉU)

 

Intimo os patronos do Autor para manifestar em 5 dias acerca da certidão 

- ID. 12290175 a seguir transcrito: Certifico que os executados foram 

citados via, oficial de justiça, através de mandado juntado aos autos na 

data de 30/11/2017 (ID 10914343), porém até a presente data não há 

informações de pagamento e nem de interposição de Embargos.
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001176-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Jamil José Nasser (RÉU)

BENO SONEGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO)

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (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: 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 

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 
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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, 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
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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: 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 

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, 
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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, 

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 
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000858-26.2017.8.11.0005 

AUTOR: TIAGO LUIZ CONTE RÉU: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA 

DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por TIAGO LUIZ CONTE em 

face de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA e TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA, ambos qualificados nos autos. O autor alega que adquiriu o veículo 

da marca da primeira requerida, VW/SAVEIRO CE CROSS MA, placa QBC 

9347, Renavam 01035160320, ano 2014/2015, de Iltomar Rodrigues de M 

Junior, que comprou da segunda requerida o veículo informado em 

15/07/2014, transferindo para a sua propriedade em 07/06/2016. 

Assevera que o veículo novo apresenta defeitos, sendo recorrente o sinal 

de baixa de óleo no motor. Afirma que quando da ultima revisão a qual 

esperava reparo efetivo do defeito do veículo, foi surpreendido ao buscar 

seu veículo, pois o mesmo estava com um lacre no medidor de óleo, o qual 

lhe acarretava mais riscos. Ressalta que a garantia está vencendo e a 

empresa se nega a trocar o motor do veículo ou fazer o reparo efetivo. 

Atesta que desde a aquisição do veículo a empresa se nega a realizar a 

substituição do motor do veículo fabricado pela primeira requerida. 

Requereu, liminarmente, o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

para que fosse determinada a imediata troca do motor ou reparo da baixa 

do nível do óleo. Pugnou pela obrigação de fazer para a troca do motor do 

veículo, bem como a condenação da requerida ao pagamento, no valor de 

40 salários mínimos. Juntou documentos, às fls. 26/54. Às fls. 55/57, foi 

postergado a análise do pedido liminar para após a contestação. Foi 

realizada audiência de conciliação, restando inexitosa, às fls. 105. A 

segunda requerida apresentou contestação, às fls. 109/138, juntando 

documentos, às fls. 139/150. A primeira requerida apresentou 

contestação, às fls. 166/186. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores 

Ltda, às fls.189/197. A segunda requerida informou que não tem mais 

provas a produzir, a primeira requerida, por sua vez, pugnou pela 

produção de prova pericial, às fls. 201/203. A parte autora pugnou pela 

produção de prova testemunhal. É o relato. DECIDO. De início, em análise 

ao pedido liminar, verifica-se que a parte requerente pretende ver 

satisfeita a própria tutela que que busca com a ação. Com efeito, o art. 
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300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Pois 

bem, verifico que com o presente pedido de antecipação de tutela a parte 

requerente pretende ver satisfeita a própria tutela que busca com a 

referida ação, todavia, insta ressaltar que o pedido de tutela de urgência 

não se refere à própria tutela que se reclama, mas aos efeitos que esta 

tende a produzir no plano material e que não possam aguardar o momento 

oportuno para que tal ocorra, sob pena de não mais terem utilidade para o 

titular do direito; sendo certo que a antecipação não diz respeito a eficácia 

preponderante da sentença, posto que esta implica juízo declarativo de 

certeza e não de probabilidade. Fredie Didier Jr., in Curso de Processo 

Civil, Vol. 2, 2007, ensina que: “A tutela antecipada é a decisão provisória 

(urgente, sumária, temporária e precária) que satisfaz, total ou 

parcialmente, imediatamente o direito material deduzido. É a antecipação da 

eficácia da decisão final; é a concessão imediata de efeitos da tutela 

jurisdicional final”. Ora, não pode a requerente obter a satisfação do 

provimento final pretendido por meio do instituto da antecipação dos 

efeitos da tutela, eis que a finalidade do instituto é assegurar a ocorrência 

dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre o 

provimento em si mesmo considerado. Vejamos: “TUTELA ANTECIPADA - 

Renovatória de contrato de locação - Pedido em sede de tutela idêntico ao 

da ação principal - Pretensão de antecipação do próprio provimento 

declaratório final da sentença de mérito - Inadmissibilidade - Circunstância 

produtora de inequívoca violação à garantia constitucional do devido 

processo legal - Antecipação indeferida - Recurso improvido. Agravo de 

Instrumento n. 961.663-00/5.” (TJSP - Tribunal de Justiça de São Paulo, 30ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Andrade Neto, 09/05/07). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação às provas 

requeridas, neste momento processual, entendo absolutamente 

imprescindível a realização de prova pericial. Nomeio como perita do Juízo 

a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, podendo ser 

localizada na Rua Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail 

contato@realbrasi l .com.br e cuiaba@realbrasi lconsultor ia.com, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou 

reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos 

I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para 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 que os autos possam prosseguir. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data 

da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos formulados pelas 

partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 15 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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LTDA, ambos qualificados nos autos. O autor alega que adquiriu o veículo 

da marca da primeira requerida, VW/SAVEIRO CE CROSS MA, placa QBC 

9347, Renavam 01035160320, ano 2014/2015, de Iltomar Rodrigues de M 

Junior, que comprou da segunda requerida o veículo informado em 

15/07/2014, transferindo para a sua propriedade em 07/06/2016. 

Assevera que o veículo novo apresenta defeitos, sendo recorrente o sinal 

de baixa de óleo no motor. Afirma que quando da ultima revisão a qual 

esperava reparo efetivo do defeito do veículo, foi surpreendido ao buscar 

seu veículo, pois o mesmo estava com um lacre no medidor de óleo, o qual 

lhe acarretava mais riscos. Ressalta que a garantia está vencendo e a 

empresa se nega a trocar o motor do veículo ou fazer o reparo efetivo. 

Atesta que desde a aquisição do veículo a empresa se nega a realizar a 

substituição do motor do veículo fabricado pela primeira requerida. 

Requereu, liminarmente, o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

para que fosse determinada a imediata troca do motor ou reparo da baixa 

do nível do óleo. Pugnou pela obrigação de fazer para a troca do motor do 

veículo, bem como a condenação da requerida ao pagamento, no valor de 

40 salários mínimos. Juntou documentos, às fls. 26/54. Às fls. 55/57, foi 

postergado a análise do pedido liminar para após a contestação. Foi 

realizada audiência de conciliação, restando inexitosa, às fls. 105. A 

segunda requerida apresentou contestação, às fls. 109/138, juntando 

documentos, às fls. 139/150. A primeira requerida apresentou 

contestação, às fls. 166/186. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores 

Ltda, às fls.189/197. A segunda requerida informou que não tem mais 

provas a produzir, a primeira requerida, por sua vez, pugnou pela 

produção de prova pericial, às fls. 201/203. A parte autora pugnou pela 

produção de prova testemunhal. É o relato. DECIDO. De início, em análise 

ao pedido liminar, verifica-se que a parte requerente pretende ver 

satisfeita a própria tutela que que busca com a ação. Com efeito, o art. 

300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Pois 

bem, verifico que com o presente pedido de antecipação de tutela a parte 

requerente pretende ver satisfeita a própria tutela que busca com a 

referida ação, todavia, insta ressaltar que o pedido de tutela de urgência 

não se refere à própria tutela que se reclama, mas aos efeitos que esta 

tende a produzir no plano material e que não possam aguardar o momento 

oportuno para que tal ocorra, sob pena de não mais terem utilidade para o 

titular do direito; sendo certo que a antecipação não diz respeito a eficácia 

preponderante da sentença, posto que esta implica juízo declarativo de 

certeza e não de probabilidade. Fredie Didier Jr., in Curso de Processo 

Civil, Vol. 2, 2007, ensina que: “A tutela antecipada é a decisão provisória 

(urgente, sumária, temporária e precária) que satisfaz, total ou 

parcialmente, imediatamente o direito material deduzido. É a antecipação da 

eficácia da decisão final; é a concessão imediata de efeitos da tutela 

jurisdicional final”. Ora, não pode a requerente obter a satisfação do 

provimento final pretendido por meio do instituto da antecipação dos 

efeitos da tutela, eis que a finalidade do instituto é assegurar a ocorrência 

dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre o 

provimento em si mesmo considerado. Vejamos: “TUTELA ANTECIPADA - 

Renovatória de contrato de locação - Pedido em sede de tutela idêntico ao 

da ação principal - Pretensão de antecipação do próprio provimento 

declaratório final da sentença de mérito - Inadmissibilidade - Circunstância 

produtora de inequívoca violação à garantia constitucional do devido 

processo legal - Antecipação indeferida - Recurso improvido. Agravo de 

Instrumento n. 961.663-00/5.” (TJSP - Tribunal de Justiça de São Paulo, 30ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Andrade Neto, 09/05/07). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação às provas 

requeridas, neste momento processual, entendo absolutamente 

imprescindível a realização de prova pericial. Nomeio como perita do Juízo 

a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, podendo ser 

localizada na Rua Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail 

contato@realbrasi l .com.br e cuiaba@realbrasi lconsultor ia.com, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou 
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reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos 

I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para 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 que os autos possam prosseguir. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data 

da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos formulados pelas 

partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 15 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIZ CONTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALTAIR BATISTA (TESTEMUNHA)

CRISTIANO MENDES LUYTEN (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000858-26.2017.8.11.0005 

AUTOR: TIAGO LUIZ CONTE RÉU: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA 

DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por TIAGO LUIZ CONTE em 

face de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA e TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA, ambos qualificados nos autos. O autor alega que adquiriu o veículo 

da marca da primeira requerida, VW/SAVEIRO CE CROSS MA, placa QBC 

9347, Renavam 01035160320, ano 2014/2015, de Iltomar Rodrigues de M 

Junior, que comprou da segunda requerida o veículo informado em 

15/07/2014, transferindo para a sua propriedade em 07/06/2016. 

Assevera que o veículo novo apresenta defeitos, sendo recorrente o sinal 

de baixa de óleo no motor. Afirma que quando da ultima revisão a qual 

esperava reparo efetivo do defeito do veículo, foi surpreendido ao buscar 

seu veículo, pois o mesmo estava com um lacre no medidor de óleo, o qual 

lhe acarretava mais riscos. Ressalta que a garantia está vencendo e a 

empresa se nega a trocar o motor do veículo ou fazer o reparo efetivo. 

Atesta que desde a aquisição do veículo a empresa se nega a realizar a 

substituição do motor do veículo fabricado pela primeira requerida. 

Requereu, liminarmente, o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

para que fosse determinada a imediata troca do motor ou reparo da baixa 

do nível do óleo. Pugnou pela obrigação de fazer para a troca do motor do 

veículo, bem como a condenação da requerida ao pagamento, no valor de 

40 salários mínimos. Juntou documentos, às fls. 26/54. Às fls. 55/57, foi 

postergado a análise do pedido liminar para após a contestação. Foi 

realizada audiência de conciliação, restando inexitosa, às fls. 105. A 

segunda requerida apresentou contestação, às fls. 109/138, juntando 

documentos, às fls. 139/150. A primeira requerida apresentou 

contestação, às fls. 166/186. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores 

Ltda, às fls.189/197. A segunda requerida informou que não tem mais 

provas a produzir, a primeira requerida, por sua vez, pugnou pela 

produção de prova pericial, às fls. 201/203. A parte autora pugnou pela 

produção de prova testemunhal. É o relato. DECIDO. De início, em análise 

ao pedido liminar, verifica-se que a parte requerente pretende ver 

satisfeita a própria tutela que que busca com a ação. Com efeito, o art. 

300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Pois 

bem, verifico que com o presente pedido de antecipação de tutela a parte 

requerente pretende ver satisfeita a própria tutela que busca com a 

referida ação, todavia, insta ressaltar que o pedido de tutela de urgência 

não se refere à própria tutela que se reclama, mas aos efeitos que esta 

tende a produzir no plano material e que não possam aguardar o momento 

oportuno para que tal ocorra, sob pena de não mais terem utilidade para o 

titular do direito; sendo certo que a antecipação não diz respeito a eficácia 

preponderante da sentença, posto que esta implica juízo declarativo de 

certeza e não de probabilidade. Fredie Didier Jr., in Curso de Processo 

Civil, Vol. 2, 2007, ensina que: “A tutela antecipada é a decisão provisória 

(urgente, sumária, temporária e precária) que satisfaz, total ou 

parcialmente, imediatamente o direito material deduzido. É a antecipação da 

eficácia da decisão final; é a concessão imediata de efeitos da tutela 

jurisdicional final”. Ora, não pode a requerente obter a satisfação do 

provimento final pretendido por meio do instituto da antecipação dos 

efeitos da tutela, eis que a finalidade do instituto é assegurar a ocorrência 

dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre o 

provimento em si mesmo considerado. Vejamos: “TUTELA ANTECIPADA - 

Renovatória de contrato de locação - Pedido em sede de tutela idêntico ao 

da ação principal - Pretensão de antecipação do próprio provimento 

declaratório final da sentença de mérito - Inadmissibilidade - Circunstância 

produtora de inequívoca violação à garantia constitucional do devido 

processo legal - Antecipação indeferida - Recurso improvido. Agravo de 

Instrumento n. 961.663-00/5.” (TJSP - Tribunal de Justiça de São Paulo, 30ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Andrade Neto, 09/05/07). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação às provas 

requeridas, neste momento processual, entendo absolutamente 

imprescindível a realização de prova pericial. Nomeio como perita do Juízo 

a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, podendo ser 

localizada na Rua Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail 

contato@realbrasi l .com.br e cuiaba@realbrasi lconsultor ia.com, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou 

reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos 

I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para 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 que os autos possam prosseguir. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data 

da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos formulados pelas 

partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 15 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000477-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000477-18.2017.8.11.0005 

REQUERENTE: FABIANA KROHLING DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.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 (§ 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. Diamantino, 16 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gayva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000056-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA DE RESENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000056-28.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DIVINO PEREIRA DE 

RESENDE Vistos etc. PROCEDA-SE com a busca de endereço via 

‘Bacenjud’. Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se 

em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos. Intime-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: 1000192-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOURENCO DE SOUSA (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 : 

1000192-25.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: EMERSON LOURENCO DE SOUSA Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001536-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

GERUZA ARAUJO (EXECUTADO)

SANDRO FERREIRA (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 : 

1001536-41.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, 

GERUZA ARAUJO, SANDRO FERREIRA 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, 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, 20 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA MARTINS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000034-67.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: KARINA MARTINS SILVA Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 

124/125. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000071-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 : 

1000071-94.2017.8.11.0005 AUTOR: MARCIO RIBEIRO ROCHA RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Da análise dos 

autos, verifico que não foi juntado o Contrato pactuado entre as partes, 

objeto da presente demandada. Ante o exposto, inverto o ônus da prova, 

na forma do artigo 6º, VIII do CDC. DETERMINO que a parte demandada, no 

prazo de 30 (trinta) dias, junte-se aos autos o contrato pactuado entre os 

litigantes. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001281-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO RODRIGUES (RÉU)

 

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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001281-83.2017.8.11.0005, :  Espécie: MONITÓRIA (40)/

[INADIMPLEMENTO]. AUTOR: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 
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RÉU: MARCOS APARECIDO RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em face de 

MARCOS APARECIDO RODRIGUES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 79, 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. 

Custas pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOURENCO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

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 : 

1000192-25.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: EMERSON LOURENCO DE SOUSA Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA MARTINS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000034-67.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: KARINA MARTINS SILVA Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 

124/125. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-42.2017.8.11.0005

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:

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (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 : 

1000359-42.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING 

DE SOUZA, TRANSPORTADORA KS LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito (art. 798, 

inciso I, alínea ‘b’, NCPC). Aportando os cálculos, venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROQUE DA CRUZ (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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000629-66.2017.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

FLAVIO ROQUE DA CRUZ Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Medida Liminar ajuizada por BANCO PAN S/A 

em face de FLÁVIO ROQUE DA CRUZ, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de fls. 46/47, 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. Custas pela parte autora. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-35.2017.8.11.0005

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:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (EXECUTADO)

 

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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000450-35.2017.8.11.0005, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: CLENICE DOS ANJOS ROSA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de CLENICE DOS ANJOS ROSA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 97/101, as partes entabularam acordo, 

pugnando pela homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO 

o acordo celebrado entre as partes (fls. 97/101), 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. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 20 de março de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000692-91.2017.8.11.0005

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:

ODACY PEDROSO DE BARROS NETO (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 ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000692-91.2017.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ODACY PEDROSO DE BARROS NETO 
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Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Medida Liminar ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de ODACY PEDROSO DE BARROS NETO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de fls. 52/53, 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. Deixo de expedir Ofícios para baixa de restrições, posto 

que não houve tais determinações. Custas pela parte autora. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000527-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

P. O. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. J. (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 : 

1000527-44.2017.8.11.0005 AUTOR: PERSIO OLIVEIRA LANDIM RÉU: 

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR Vistos etc. Intime-se a parte 

requerente para se manifestar acerca da certidão de fls. 123, no prazo de 

15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 20 de março 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001235-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001235-94.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E 

EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES Vistos etc. Defiro o pedido retro. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento no 

feito. Às providências. Diamantino, 20 de março de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88877 Nr: 1207-85.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A, Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alciléia Machado da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106840 Nr: 1119-42.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Giessler - 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:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro novo Diamantino 

(zona urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96096 Nr: 3154-43.2014.811.0005

 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 Archanjo & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton da Rocha Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13.889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A, Michelly Dias Massoni - OAB:OAB/MT 

15.458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284

 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 Noo Diamantino 

(zona urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9183 Nr: 1581-92.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino dos Santos, Valmir Armando 

Marcondes

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94 Nr: 489-26.1992.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Petri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naozo Naguti, Mashiba Naguti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Bonissoni - 

OAB:37434/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Luzzi - 

OAB:7.852, Jamil Josepetti - OAB:PR-2210

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21188 Nr: 1777-23.2003.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Dtno-SISPUMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Calvez Larréa - OAB:MT 

11.069-B, Gaia de Souza Araújo Menezes - OAB:MT 20.237, 

Jaqueline Proença Larréa - OAB:, Vitor Schimidt Ferreira - OAB:MT 

21.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9355 Nr: 1708-30.1999.811.0005

 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: VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9179 Nr: 1577-55.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luiz D' Almeida, Nelson Graciano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1551 Nr: 71-83.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Intimo a patrona do Executado da Penhora pelo Sistema Renajud e 

querendo manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30277 Nr: 1331-15.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimação do Patrono da parte(s) exequente(s) para que indique(m) bens 

penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 1317-84.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda, nova razão 

social emp. Agro Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio, Maria Luciana Procópio Merísio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11692 Nr: 1662-07.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flori Taborda de Freitas, Adevir Neres

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86631 Nr: 2232-70.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Artefatos de Cimento JP Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Gerlach SS Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Covolan - OAB:46731, 

Maik Müller Cesar - OAB:RS 43.123, Nilson de Moura Branda - 

OAB:8586

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 05 dias, retire de 

Cartório a Carta Precatória para distribuição e cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 722-17.2015.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias 

acerca da CERTIDÃO NEGATIVA do Oficial de Justiça de fls. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80775 Nr: 3181-65.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcio Veloso do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

Certidão Negativa de fls. 292.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32932 Nr: 1125-64.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42838 Nr: 3440-94.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Gasparello, Jackson Mario de Souza, 

Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Mizael de 

Souza - OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:29.238 RS, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Intimação do Patrono do Autor para assinar no prazo de 05 dias, o AUTO 

DE ADJUDICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40825 Nr: 1656-82.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): Clayton Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da Carta Precatória 

devolvida de fls. 184/188 e se manifeste no prazo de 05 dias, acerca da 

CERTIDÃO NEGATIVA do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98603 Nr: 893-71.2015.811.0005

 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): Denis Christian Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca da 

consulta negativa Bacenjud fls. 115/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95154 Nr: 2487-57.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simavar de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34694 Nr: 2919-23.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:3738, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 Intimo o exequente(s) para que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28105 Nr: 1959-38.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Declevo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Thiago Cherpinsky - 

OAB:53439/PR, Carlos Araúz Filho - OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Intimo o credor para no prazo de 05 (cinco)dias, apresentar planilha 

atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94040 Nr: 1869-15.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, Elizio 

Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Martins Silva de Souza, Withener 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90104 Nr: 2437-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Leite de Lima Alves, S L de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Luis Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964/PR, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Sérgio Henrique Gomes - OAB:35.245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimação do Patrono da parte(s) exequente(s) para no prazo de 05 

(cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) 

executada(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99719 Nr: 1382-11.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Neves Boa Sorte Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

devolução da Carta Precatória e Certidão Negativa de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109218 Nr: 2193-34.2016.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KL Transportes e Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. 105.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103283 Nr: 3107-35.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerino Gerhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodoserve Serviços de Peças Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N. 3107-35.2015.811.0005 cód.103283

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Cerino Gerhardt

PARTE REQUERIDA: Rodoserve Serviços de Peças Ltda-EPP

INTIMANDO(A, S): Embargante: Cerino Gerhardt, Cpf: 14303906034, Rg: 

737.967 SSP RS Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para conforme o despacho abaixo 

transcrito, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 DIAS, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485, INCISOS II E III, 267, II, § 1º 

E§ 2º DO NCPC.

Eu, Marilza Ap. Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 19 de março de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35687 Nr: 539-90.2008.811.0005

 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): Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 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 credor para retirar o Edital de Citação para publicação, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 2500-85.2016.811.0005

 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): Romélio Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35687 Nr: 539-90.2008.811.0005

 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): Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 539-90.2008.811.0005 CÓD.35687

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

EXECUTADO(A,S): Idair Peron Ferrari e Rosani Mari Bassi Ferrari

CITANDO(A,S): Executados(as): Idair Peron Ferrari, Cpf: 33246564949, 

Rg: 2.313.824-7 SSP PR Filiação: Nestorino Ferrari e Jandira Peron Ferrari, 

data de nascimento: 10/07/1956, brasileiro(a), natural de Palmitinho-RS, 

casado(a), comércio, Endereço: Lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Rosani Mari Bassi Ferrari, Cpf: 95524703900, Rg: 

34423970 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: 

Lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 173.305,86

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 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: Em 18/08/2005, foi assinada e formalizada a Cédula 

Pignoratícia e Hipotecária, que recebeu o numero contratual de 

200905.2005.0000012, que previu dentre outras providencias o 

financiamento de capital para movimento, custeio pecuário, abertura de 

crédito ou aquisição de bens imóveis, cuja obrigação não foi honrada 

pelos devedores. Como garantia da operação foi convencionado para 

hipoteca em primeiro grau o imóvel de matrícula nº 757-RGI de Campo 

Novo do Parecis - MT. Assim é que o exequente é credor da importância 

de R$ 173.305,86. O exequente tentou receber amigavelmente o seu 

crédito, através de novas propostas de composição, amortizações e 

outras, sem o menor sucesso.

ADVERTÊNCIA: Independentemente da realização de penhora, os 

executados poderão apresentar embargos do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias. Eu, Marilza Ap. Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 19 de março de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 1398-38.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Rodrigues Gimenes 

- OAB:7064/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111088 Nr: 3219-67.2016.811.0005

 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): Rudiney Bruno Roskoski

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43640 Nr: 305-40.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 2086-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimar a(s) parte(s) exequente(s) para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 1874-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Aquiles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27888 Nr: 1805-20.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alencar José Roewer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor.

 Neste ato INTIMO o ( a) patrono (a) do Autor para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9650 Nr: 136-05.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Clonilse Izabel Bonatto - OAB:15380, Eduardo 

Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson José Gasparelo - 

OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a(s) parte(s) exequente(s) para que indique(m) bens penhoráveis 

da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38464 Nr: 554-84.1993.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celmar - Empreendimentos Agropatoris Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Júlia Muller de Abreu Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizeth Aparecida Zibordi - 

OAB:SP 43.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Roese Zerwes - 

OAB:6.176/MT, Daniel Müller de Abreu Lima - OAB:6.177/MT, Sérgio 

Henrique de Barros Maciel EL Hage - OAB:5703

 Intimo o autor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca dos 

ofícios do CRI fls. 735/737.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4963 Nr: 279-62.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda, Cassio 

José Mansanaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebíades Zambenedetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Suspendo o feito em razão do incidente instaurado (desconsideração da 

personalidade jurídica – § 4º do art. 134, CPC/2015).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124054 Nr: 428-57.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Pereira Garcia, Gilberto Pereira Garcia.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT -13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 
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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.: 106534 Nr: 1004-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graniel Industria e Comercio de Alimentos 

Ltda,, Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/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 Novo Diamantino 

(zona urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2263 Nr: 295-21.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A - Industria e Comércio, Edson 

Teles de Figueiredo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio de Mello, José Fonseca de Mello

 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:

 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): MARCO ANTONIO MELLO e JOSÉ FONSECA 

MELLO

Localidade:

 Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124369 Nr: 562-84.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bobadilha

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 106534 Nr: 1004-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graniel Industria e Comercio de Alimentos 

Ltda,, Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/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 Novo 

Diamantino(zona urbana)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001281-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001281-83.2017.8.11.0005, :  Espécie: MONITÓRIA (40)/

[INADIMPLEMENTO]. AUTOR: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

RÉU: MARCOS APARECIDO RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em face de 

MARCOS APARECIDO RODRIGUES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 79, 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. 

Custas pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000633-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRA ROSBACH DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000633-06.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. AUTOR: 

ELMIRA ROSBACH DE SOUZA RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar c/c Pedido 

de Exibição de Documento ajuizada por ELMIRA ROSBACH DE SOUZA em 

face de CLARO S/A, ambas devidamente qualificadas nos autos. Em 

postulado de fls. 177/178, as partes entabularam acordo, pugnando pela 

homologação. Em petitório de fls. 185/187, a parte autora informa que o 

acordo foi cumprido em sua integralidade. A decisão de fls. 180/181 

homologou o acordo e suspendeu o feito. É o necessário relato. DECIDO. 

Diante da homologação do acordo e cumprimento do mesmo, JULGO 

EXTINTO o feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por 

meio de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000799-38.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

PAULO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

ADEMAR BRAATZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 (ADVOGADO)

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000799-38.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, BANCÁRIOS, SEGURO]. AUTOR: PEDRO EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA, PAULO EDUARDO CANDIDO DA SILVA, ADEMAR BRAATZ 

RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada por PEDRO EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA, PAULO EDUARDO CANDIDO DA SILVA e ADEMAR BRAATZ 

em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de fls. 228/231, 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, 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 

indicado às fls. 248/249, conforme requerido, mediante a expedição de 

competente alvará de levantamento, a serem depositados na conta 

bancária indicada às fls. 248/249, após, preclusa as vias ordinárias. 

Comunique-se a parte exequente, via postal, acerca da expedição de 

alvará de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por 

seu(sua) advogado(a). Custas e honorários conforme pactuados. 

Intimem-se as partes por meio de seu procurador. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 20 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROQUE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000629-66.2017.8.11.0005, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

FLAVIO ROQUE DA CRUZ Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Medida Liminar ajuizada por BANCO PAN S/A 

em face de FLÁVIO ROQUE DA CRUZ, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de fls. 46/47, 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. Custas pela parte autora. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-35.2017.8.11.0005

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:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000450-35.2017.8.11.0005, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: CLENICE DOS ANJOS ROSA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de CLENICE DOS ANJOS ROSA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 97/101, as partes entabularam acordo, 

pugnando pela homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO 

o acordo celebrado entre as partes (fls. 97/101), 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. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 20 de março de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001316-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS KAZUO YANO (AUTOR)

JOAO ROBERTO YANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAYER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001316-43.2017.8.11.0005, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CRÉDITO RURAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. AUTOR: 

CARLOS KAZUO YANO, JOAO ROBERTO YANO RÉU: BAYER S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 369/371), interposto pela 

parte autora contra a decisão proferida às fls.360/363, afirmando haver 

obscuridade ou contradição na “decisum” que deferiu o parcelamento das 

custas processuais, indeferiu a exclusão do nome do embargante dos 

órgãos de restrição ao crédito e no indeferimento do pedido liminar. 

DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, NÃO se identificam com as hipóteses elencadas no art. 

1.022 do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 

1.022 do NCPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a 

decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer 

contradição ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação 

afasta qualquer rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de 

declaração utilizados: "Com a indevida finalidade de instaurar uma nova 

discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador." (RTJ 

164/793). Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às 

fls. 360/363. Mantenho a audiência para a data de 21/03/2018. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Diamantino, 20 de março de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000293-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ECOFARM LTDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000293-62.2017.8.11.0005, : Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)/

[AQUISIÇÃO, ACESSÃO]. AUTOR: AGROPECUARIA ECOFARM LTDA RÉU: 

HORACIO TAVARES Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdito Proibitório 

ajuizada por AGROPECUÁRIA ECPFARM LTDA em face de HORÁCIO 

TAVARES, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

fls. 113/117, 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, 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 desistência do prazo recursal. 

Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por meio 

de seu procurador. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110544 Nr: 2937-29.2016.811.0005

 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: LPdS, IRLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECRL, PWdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Autos n. 2937-29.2016.811.0005.

I- Em decorrência a intempestividade (fl. 134) decreto a revelia do réu, sem 

reconhecer seu efeito ante o caráter indisponível.

II- Int.

III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 05 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.: 88134 Nr: 416-19.2013.811.0005

 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: Claudio Matias Panizza, José Almir Adena, Adilson João 

Adena, Daniel Adena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judith Valentini Adena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 416-19.2013.811.0005.

I- Defiro o pedido de fl. 88.

II- Int.

Diamantino/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12606 Nr: 550-66.2001.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavrofertil Produtos da Lavoura Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Souza Ramos - 

OAB:Procuradora, Monica Pagliuso S. de Mesquita - Procuradora 

Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Silveira - 

OAB:5334/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL, para devolução dos autos nº 550-66.2001.811.0005, Protocolo 

12606, 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.: 6030 Nr: 735-46.1997.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Capistrano Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B proc.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DA 

UNIÃO, para devolução dos autos nº 735-46.1997.811.0005, Protocolo 

6030, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000079-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. D. C. E. S. (REQUERIDO)

L. H. D. A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA 

JUNIOR NÚMERO DO PROCESSO: 1000079-37.2018.8.11.0005 VALOR DA 

CAUSA: R$ R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda] PARTE AUTORA: EVAIR 

SANTANA DE ALMEIDA, Endereço: Rua Montes Claros, 825, Bom Jesus, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE:DEFENSORIA PÍUBLICA PARTE RÉ E QUALIFICAÇÃO: LUIS 

HENRIQUE DE ALMEIDA, Endereço: RUA MONTES CLARO, 825, NOVO 

DIAMANTINO, BOM JESUS, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL DA AUDIÊNCIA: A audiência se realizará no Tipo: 

Mediação Sala: Mediação Data: 24/05/2018 Hora: 13:00 , no Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Diamantino-MT (CEJUSC), 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO designada e para responder, 

querendo, a ação, O prazo para contestação será contado a partir da 

realização da audiência. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. DESPACHO: “SEGUE EM ANEXO.” ADVERTÊNCIAS:Conforme 

prevê o artigo 334 do Código de Processo Civil, podendo a parte ré 

oferecer contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, 

nos termos do artigo 335: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Diamantino - MT, 16 de fevereiro de 2018. HELOISA 
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HELENA SOARES DE SIQUEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO Sede do juízo e 

Informações: Av. Irmão Miguel Abib, S/n° Bairro: Jardim Eldorado Cidade: 

Diamantino-MT Cep:78400000 Fone: (65) 3336-1611. Assinado 

eletronicamente por: HELOISA HELENA SOARES DE SIQUEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11782777 18021616211670500000011595431

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000161-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (EXEQUENTE)

J. R. T. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. T. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO MANDADO DE CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA 

JUNIOR Dados do Processo: Processo: 1000161-68.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 654,83; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156); Partes do processo: Parte Autora: JULIANA RIBEIRO FERREIRA, 

JAMILY RIBEIRO TEIXEIRA Parte Ré: EXECUTADO: GILBERTO SOUZA 

TEIXEIRA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: Gilberto Souza Teixeira, 

Endereço: Base Sal 11, BR 364 KM 528, Rota do Oeste, Posto Gil, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Finalidade: Cite-se o executado para, 

no prazo de 03 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, conforme prevê o artigo 528 do Código de 

Processo Civil. Caso o executado não pague o débito ou se a justificativa 

não foi aceita, além do protesto judicial, será decretada a prisão pelo 

prazo de 01 a 03 meses (artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil). 

VALOR DO DÉBITO - R$ 654,83 Dados da Conta para Depósito: Banco 

Sicredi, Conta 1.0810.73484-5, Agência 0100 Advertência(s):Caso o 

executado não pague o débito ou se a justificativa não foi aceita, além do 

protesto judicial, será decretada a prisão pelo prazo de 01 a 03 meses 

(artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil) Despacho/Decisão: Segue 

em anexo DIAMANTINO, 20 de março de 2018. HELOISA HELENA SOARES 

DE SIQUEIRA Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33361611

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001449-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO PRECO CALCADOS (RÉU)

 

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 08hs50min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000409-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido SICREDI para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DANILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 25/04/2018 

às 09hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DANILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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 10hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 25/04/2018 

às 10hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 25/04/2018 

às 11hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida PAULINA para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001319-95.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SUELY MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos. 1 – Verifica-se que se trata de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos com 

pedido de liminar, contudo, do inteiro conteúdo da petição inicial não há 

qualquer pedido liminar. 2 – Assim, designe-se audiência de conciliação. 3 

- Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4 - Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5 - Intime-se ainda a parte autora para que corrija o 

valor da causa, no prazo de 15 dias, estabelecendo o valor pretendido a 

título de danos morais, sob pena de inépcia da inicial, com fulcro no art. 

321, parágrafo único, do CPC. 6 - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista, devendo a requerida trazer 

aos autos cópia dos documentos apresentados pelo autor para 

solicitação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 01 de março 

de 2017. 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: 1001143-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. (AUTOR)

E. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. R. (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC1 Data: 05/04/2018 Hora: 17:00

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

Processo Número: 1005990-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 12/04/2018 às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT. 

Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006424-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. V. D. C. (REQUERIDO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC1 Data: 12/04/2018 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000634-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO)

DANIEL DE FRANCA TAVARES OAB - MT20490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000634-89.2017.8.11.0037 REQUERENTE: REGINALDO RODRIGUES 

REQUERIDO: FRANCISCA PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, C/ PARTILHA 

DE BENS, ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS” em que as partes 

entabularam acordo. É o relato. Decido. Quanto ao pedido retro, sendo a 

pretensão consensual, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos a transação celebrada entre as partes, por conseguinte, 

reconhecendo a união estável do casal e decretando a sua dissolução. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada 

no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Serve a decisão como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145024 Nr: 2064-64.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGGDS, MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Cuida-se de revisional de alimentos ajuizada por Manoel 

Messias de Sá Oliveira em face da menor A. G. G. de S., devidamente 

representada por sua genitora Mariana Garcia Rocha. Citada, a requerida 

apresentou contestação. A audiência de conciliação entre as partes 

restou inexitosa, sendo designada audiência de instrução e julgamento. 

Deprecada a oitiva do requerente, este não foi localizado pelo Oficial de 

Justiça (certidão de f. 66), comprometendo-se o seu patrono em atualizar 

seu endereço no prazo de 30 (trinta) dias, tendo o prazo decorrido in 

albis, conforme certidão de f. 67. É o relato do necessário. Decido: Friso 

que em se tratando de revisional de alimentos, aplica-se o rito 

procedimental da lei 5.478/68, no qual o não comparecimento do autor à 

audiência enseja o arquivamento do feito. Tentada a intimação da parte 

autora, restou infrutífera porque mudou de endereço sem comunicar 

previamente ao Juízo (certidão de f. 66), ônus que lhe incumbia, conforme 

artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, razão pela qual a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sai a parte requerida intimada. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado. Sem custas, devido à gratuidade da justiça. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121046 Nr: 3541-93.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ÁGXdS, LXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Resplandes de Sousa 

- OAB:MT0013762O

 Intimar a parte autora para impulsionar o feito requerente o que de direito 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115254 Nr: 5790-51.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSKC, AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, HIURY VINICIUS CORREIA BEDIN - 

OAB:74003, SIDINEI ROQUE CICHOCKI - OAB:23396/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT, SIDINEI ROQUE CICHOCKI - OAB:23396/PR

 INTIMAR a parte requerida para que se manifeste acerca da penhora 

realizada à f. 161, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121750 Nr: 4268-52.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRFG, GRFG, KRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES RABELO - 

OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão de fl. 60 no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 186753 Nr: 2349-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Balieiro - OAB:MT/ 13.946, 

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - OAB:MT/ 17921/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais do artigo 300, do 

CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial e, 

por conseguinte, reconheço liminarmente a existência de união estável 

entre a parte autora e o de cujus Nilton Albino dos Santos.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se.Primavera do Leste, 19/03/2018.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178749 Nr: 9973-26.2016.811.0037

 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: JGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDS, ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Balieiro - OAB:MT/ 13.946, 

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - OAB:MT/ 17921/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável ‘post mortem” 

ajuizada por Juliana Gomes Ferreira em desfavor de Abner Albino 

Custodio dos Santos, à época assistido por seu genitora Adiana Bezerra 

Custódio.

Narra a requerente que conviveu em união estável com o de cujus Nilton 

Albino dos Santos por aproximadamente 04 (quatro) anos, até a data do 

falecimento do mesmo, e ainda, afirma que desse relacionamento não 

tiveram filhos.

Colacionou aos autos cópia da certidão de óbito do falecido (fl. 14), 

Escritura Pública Declaratória de União Estável (fl. 17), comprovantes de 

endereço (fls. 18/20) e fotos do casal (fls. 21/22).

Inicialmente, destaco que no decorrer da presente ação, o requerido 

atingiu a maioridade, consoante RG acostado à fl. 51 dos autos, dessa 

forma, determino a regularização processual, para que apenas ele integre 

o polo passivo do feito, sendo mister ressaltar que foi citado em 

23/11/2017 (fl. 48).

No entanto, apesar de citado, o requerido não apresentou contestação no 

prazo legal (fl. 52), contudo, constituiu advogado (fls. 49/50).

Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/08/2018 às 14h00min, ocasião em que serão ouvidas a parte autora e 

as testemunhas arroladas, as quais deverão comparecer ao ato 

designado independentemente de intimação (art. 455, CPC).

Intimem-se as partes.

 Serve a presente decisão como mandado/carta precatória e ofício.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 19 de Março de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143246 Nr: 1285-12.2015.811.0037

 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: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ LIMA COSTA - 

OAB:MS 17433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Dra. Anna Paula Landim esteve com estes autos em carga 

no período de 28/02 a 05/03/2018, devolvendo-o sem nenhuma 

manifestação.

Assim, impulsiono os autos para intimação do requerente para IMPUGNAR 

a contestação conforme já determinado às fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176803 Nr: 8946-08.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Certifico que a Dra. ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA esteve com 

estes autos em carga no período de 27/02 a 06/03/2018, devolvendo-o 

sem nenhuma manifestação.

Certifico, ainda, que foi juntado diversos documentos aos autos 

fls.185/224.

 Assim, impulsiono os autos intimando a parte requerente para 

manifestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166876 Nr: 3624-07.2016.811.0037

 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: JULIRIA SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSIVALDO SANTOS GOMES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 3624-07.2016.811.0037

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: JULIRIA SOARES DE LIMA

PARTE RÉQUERIDA: GESSIVALDO SANTOS GOMES DO NASCIMENTO

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: INVENTARIO NEGATIVO EM QUE JULIRIA SOARES 

DE LIMA move em função do falecimento de seu companheiro 

GESSIVALDO SANTOS GOMES DO NASCIMENTO. O postulado encontra 

correspondência legal nos comandos noticiados no art. 610 e seguintes 

do NCPC. Diante do exposto requer o deferimento preliminar da 

Assistência Judiciaria Gratuita. A incontinenti nomeação da autora como 

inventariante na condição de única herdeira para que possa por 

representação do Espolio vindicar pleito indenizatório ... Seja dado ciencia 

ao digno representante do Ministério Publico

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição.

Nomeio a requerente como inventariante. Tome-se por Termo o 

Compromisso.

Trata-se de inventário negativo, instituto não previsto em lei, mas tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência o tem admitido como uma modalidade de 

jurisdição voluntária para comprovar a inexistência de bens. Na mesma 

linha de raciocínio, interpreta Alexandre Freitas Câmara que:

 [...] processo destinado à obtenção de provimento judicial que declare a 

inexistência de bens a partilhar. [...] a pretensão aqui manifestada não é 

de um negócio jurídico de direito privado, mas de acertamento de 

inexistência de bens a inventariar. [...] a sentença pretendida não tem 

natureza constitutiva, mas meramente declaratória [...].

 A jurisprudência decidiu de modo similar, conforme julgamentos que se 

colacionam:

 INVENTÁRIO NEGATIVO Sentença que homologou a declaração de 

inexistência de bens a inventariar Insurgência Alegação da existência de 

imóvel de propriedade do de cujus Bem que foi alienado e quitado antes do 

falecimento Registro da transferência do imóvel que ocorreu somente 

após o óbito Irrelevância Sentença mantida Recurso desprovido.(TJ-SP - 

APL: 00031860920098260360 SP 0003186-09.2009.8.26.0360, Relator: 

Moreira Viegas, Data de Julgamento: 12/03/2014, 5ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 13/03/2014).

 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - DEVEDOR FALECIDO 

- INVENTÁRIO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELOS 

HERDEIROS - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do 

artigo 1.997 do CC, uma vez feita a partilha, só respondem os herdeiros 

cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube - Comprovada 

a ausência de bens a inventariar, a meeira e os herdeiros não respondem 

pela dívida contraída pelo de cujus. - Incumbe ao autor a produção de 

prova hábil a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 

333, I do CPC. (TJ-MG - AC: 10479100176276001 MG , Relator: Mariângela 

Meyer, Data de Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE DOIS 

IMÓVEIS DO ROL DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO DA FIRMA 

INDIVIDUAL DO 'DE CUJUS', ADQUIRENTE DOS REFERIDOS IMÓVEIS. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 07/STJ. VALIDADE DA 

TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS PARA A SOCIEDADE SUCESSORA. 

DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA, 

POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS 

INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no 

REsp: 1178107 SP 2010/0019199-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 22/08/2013).

 APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. A sentença determinou o arquivamento do inventário por 

ausência de bens a inventariar. Contudo, para além de haver bens a 

inventariar, é possível a realização de inventario negativo, como já 

reconhecido pelo próprio juízo apelado. Logo, é de rigor a desconstituição 

da sentença para prosseguimento do processo. DERAM PROVIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70054865696, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 01/08/2013) (TJ-RS - AC: 

70054865696 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 01/08/2013, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

06/08/2013).

Considerando que a pretensão é do interesse da Fazenda Pública e 

eventualmente de terceiros de boa-fé (eventuais credores), determino a 

necessária a intimação das Fazendas mediante vista dos autos e de 

terceiros interessados por meio de edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Não havendo impugnação por qualquer das Fazendas Públicas e 

transcorrido o prazo do edital, por medida de economia e celeridade 

processual, defiro desde já, o levantamento de valores do FGTS mediante 

alvará.

Às providências necessárias.

 Intimem-se e cientifiquem-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, Saulo de Souza 

Caetano - Técnico Judiciário, digitei.

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES PRAZO: 

30 DIAS AUTOS N.º 7258.21.2010.811.0037 ESPÉCIE: Consignação em 

Pagamento Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa 

Procedimentos Especiais Procedimento de Conhecimento Processo de 

Conhecimento PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: EVERALDO ALVES DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: POLLIANA AGUIAR DE ALMEIDA - ME

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Polliana Aguiar de Almeida Me, CNPJ: 

07063292000150Inscrição Estadual: 131791900, brasileiro(a), Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ R$ 512,74, no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei. 

Primavera do Leste MT, 20 de março de 2018.Nestor José Comachio Junior 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56 2007 CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005126-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 
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hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001030-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 23 de 

maio de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 23 de 

maio de 2018, às 15h20min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000666-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000666-60.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Mantenho a decisão objurgada por 

seus lídimos fundamentos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000490-81.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Mantenho a decisão objurgada por 

seus lídimos fundamentos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

19 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53108 Nr: 885-42.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSO, DJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5323 Nr: 227-67.1998.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETR FEODOSIEVICH FEFELOV, IVAN 

FEODOSIEVICH FEFELOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 227-67.1998.811.0037 (Código 5323)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural Primavera do Leste Ltda

 Executados: Ivan F. Fefelov e Petr Feodosievich Fefelov

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, quando o direito 

estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será 

averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação 

correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que 

forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

 Assim sendo, havendo notícia nos autos, de eventual crédito que o 

executado irá receber nos autos da ação nº 1433-96.2010.811.0037 

(Código 69125), na Terceira Vara dessa Comarca, autorizo a ampliação da 

penhora na forma postulada (fls.221/222).

Outrossim, nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, quando, 

por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar.

A suspeita, por evidência, é do servidor encarregado do cumprimento do 

mandado judicial, que teve contato direto com as circunstâncias do fato.

O controle de legalidade judicial relativo à citação por hora certa é 

superveniente e não anterior ao ato.

Portanto, desentranhe-se o mandado de intimação, restituindo-se ao Sr. 

Oficial de Justiça para integral cumprimento, devendo atentar-se para a 

configuração da hipótese de suspeita de ocultação dolosa que autoriza a 

citação por hora certa.

Intime-se. Cumpra-se.
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Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147489 Nr: 3250-25.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ SABATINI, MARILI ADRIANA RAMPAZZO 

SABATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Processo nº 3250-25.2015.811.0037 (147489)

Embargos à Execução

Embargante: Odair José Sabatini

Embargante: Marili Adriana Rampazzo Sabatini

Embargado: Fronteira Comércio de Cereais e Representação de Produtos 

Agropecuários Ltda.

Vistos em correição permanente.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se o embargante Odair José Sabatini para manifestar-se sobre a 

intempestividade dos embargos à execução, em 15 (quinze) dias.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125611 Nr: 8183-12.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

ZAPPELLINI LTDA, RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFRANIO TADEU RAMOS 

CAMARGO - OAB:4488 OAB/SC, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, Thiago Tagliferro Lopes - OAB:SP/208.972

 Processo nº 8183-12.2013.811.0037 (Código 125611)

Ação de Resilição Contratual e Indenização

Requerente: Luiz Antônio Bonatto

 Requerido: Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda

Requerido: Rodobens Caminhões Cuiabá S/A

 Vistos em correição permanente.

Devido à falha ocorrida no computador da sala de audiência do Juízo 

deprecado, a nova audiência foi designada para o dia 10 de abril de 2018, 

às 14h00min, conforme fls. 358/359.

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Intimações pertinentes (CPC, art.261).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34185 Nr: 2436-62.2005.811.0037

 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: BATISTA DA SILVA & GOMES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANO DE VILLEMOR 

AMARAL NETO - OAB:109098-A, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP234670

 Processo nº 2436-62.2005.811.0037 (Código nº 34185)

Ação Declaratória

Requerente: Batista da Silva & Gomes Ltda.

Requerida: BASF S/A

Vistos em correição permanente.

O juiz apreciará a prova pericial independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento (CPC, art.371), indicando na sentença os motivos que o 

levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, 

levando em conta o método utilizado pelo perito, a teor do disposto no 

artigo 479 do Código de Processo Civil.

Há que se ressaltar, outrossim, que a segunda perícia não substitui a 

primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (CPC, art.480, 

§3º).

Portanto, neste momento processual, não há razão para realização de 

nova perícia, já que o juiz apreciará o laudo pericial livremente, de acordo 

com seu convencimento motivado.

O processo já foi saneado. Assim, havendo requerimento de prova oral, 

designo audiência de instrução para a data de 25 de abril de 2018, às 

13h00min.

As partes devem ser intimadas pessoalmente para comparecerem à 

audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de 

confesso caso não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a 

depor (CPC, art.385, §1º).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas, sob pena de preclusão (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Intimem-se os mandatários legais.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69170 Nr: 1478-03.2010.811.0037

 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: INES AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Intimar o patrono do requerido Dr. Dariel Elias de Souza do 

desarquivamento dos autos supra, a fim de promover as devidas 

manifestações no prazo de 15 (quinze) dias nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142525 Nr: 946-53.2015.811.0037

 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: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ SABATINI, MARILI ADRIANA 
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RAMPAZZO SABATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 06 de junho de 2018, às 14h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 1480-70.2010.811.0037

 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: EDUARDO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o advogado 

da parte requerida Dr. Dariel Elias de Souza, OAB/MT 11.945-B, para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40112 Nr: 2596-53.2006.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS AVELINO CHIMELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS VIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMASIO 

- OAB:7222

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 06 de junho de 2018, às 14h30 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112483 Nr: 2850-16.2012.811.0037

 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: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, JUSSARA 

CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, VIANA TRADING 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, PEDRO GONÇALVES 

VIANA NETO, OLIVA SANTOLIN VIANA, VIANA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:MT 14618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, DALTON VINICIOS DOS SANTOS - OAB:6923, DALTON 

VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:PR/10.244, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5073/MT, ONEDSON 

DA SILVA CARVALHO - OAB:7136 B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 06 de junho de 2018, às 15h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36621 Nr: 4646-86.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, FÁTIMA 

LÍLIAN DA PAZ ROSA DE CAMARGO, VERA TRISTÃO DA ROCHA 

CAMARGO, CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MACHADO WEGHER - 

OAB:RS. 30E384, FLORI FRANCISCO BARRETO DO AMARAL WEGHER - 

OAB:RS. 21256, GLAUBER LEMOS VIEIRA - OAB:31092/RS, GLENIO 

LEMOS VIEIRA - OAB:60411/RS, JOSÉ AMIR DO AMARAL - 

OAB:RS-45182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Processo nº 4646-86.2005.811.0037 (Código nº 36621)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Transportadora Nossa Senhora da Conceição Ltda.

Executados: Algodoeira Primavera Ltda. e Outros

Vistos em correição permanente.

O usufruto do imóvel foi deferido em 07/02/2014 (fls.134), sob a vigência 

do Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, no seu artigo 721, ser 

lícito ao credor, antes da realização da praça, requerer-lhe seja atribuído, 

em pagamento do crédito, o usufruto do imóvel penhorado.

A decisão não foi objeto de pleito recursal, motivo pelo qual deve ser 

cumprida.

Antes de assumir o usufruto, o oficial de justiça inventariará os bens 

dados em usufruto, determinando o estado em que se acham.

Expeça-se mandado de imissão na posse.

O gravame durará até que os rendimentos auferidos sejam suficientes 

para resgatar o principal, os juros, as custas e os honorários 

advocatícios, mediante cálculo a ser apresentado pela parte exequente, 

sujeito à conferência pela contadoria do Juízo.

Lavre-se o termo de penhora, com as intimações pertinentes.

O usufruto deve ser constituído mediante registro no Cartório de Registro 

de Imóveis, a cargo da parte exequente.

A efetividade da presente decisão fica sujeita à prévia apresentação da 

matrícula imobiliária correlata para comprovação do domínio da parte 

executada sobre o imóvel penhorado.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 41589 Nr: 4023-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES FRANÇA & POSPIEKA LTDA, RICARDO 

BATISTA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Processo nº 4023-85.2006.811.0037 (41589)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ricardo Batista Damásio

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela instituição financeira 

executada, Banco do Brasil S/A, em face da decisão que julgou a 

impugnação ao cumprimento de sentença.

A pretensão recursal, com efeito infringente, visa a correção da decisão 

para arbitramento de honorários em favor do embargante com base no 

valor cobrado em excesso.

A parte requerida sustentou a inadequação da via eleita para reforma da 

decisão.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A decisão que fixou os honorários devidos na fase de cumprimento de 

sentença, em favor do exequente, não é contraditória, tampouco omissa.

A contradição que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial, entre a fundamentação e o 

dispositivo. Em termos práticos, configura-se contraditória a sentença que 

decide de forma contrária à própria fundamentação. Não se trata, 

evidentemente, de contradição entre a decisão e o posicionamento 

defendido pela parte, tampouco de corrigir o erro do julgamento.

Destarte, não há qualquer omissão ou contradição no ato decisório. O que 

pode haver, quando muito, é a discordância do embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

 Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

À Contadoria Judicial para atualização do cálculo do débito, até o depósito 

judicial, com estrita observância da decisão judicial, apontando, inclusive, 

eventual saldo em favor da instituição depositante.

Em seguida, imediata conclusão para deliberação sobre a expedição de 

alvarás.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37182 Nr: 5138-78.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL PANAMERICANO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT - 8.125, NEIDE BUONADUCE BORGES - OAB:9.675

 Processo nº 5138-78.2005.811.0037 (37182)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Marlene Moreira

Executado: Consórcio Nacional Panamericano S/A

Vistos em correição permanente.

Havendo divergência relevante quanto ao cálculo exequendo, valendo-me 

do permissivo legal constante do artigo 524, §2o , do Código de Processo 

Civil, determino a remessa dos autos ao contabilista do juízo para a 

elaboração dos cálculos, com observância da determinação judicial 

derradeira, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, 

apontado o saldo em favor das partes.

Concluída a diligência contábil, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22096 Nr: 3449-04.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES LORENZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI SCHWAB MATTOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO 

- OAB:MT 5.849

 5. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos à 

execução.(REsp 1361473/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

09/05/2017, DJe 01/08/2017)Portanto, havendo permissão legal, autorizo a 

penhora sobre 30% do valor dos subsídios da parte executada até integral 

satisfação do crédito executado.Para tal finalidade, atualize-se o valor da 

verba honorária executada, com dedução do valor já bloqueado, bem 

como expeça-se ofício ao órgão empregador do executado.Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 3026-39.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ARTUR MATTIONI, JORGE LUIZ VIECILI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, JOSÉ EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:RS/78691

 Processo nº 3026-39.2005.811.0037 (34929)

Cumprimento de Sentença / Honorários Advocatícios

Exequentes: Luiz Artur Mattioni e Jorge Luiz Viecili

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos em correição permanente.

A petição protocolada pelo Banco Bradesco S/A (fls.152/155), em 

05/08/16, embora faça referência à numeração deste processo, não tem 

relação de pertinência com a presente ação, motivo pelo qual determino 

seu imediato desentranhamento e restituição à origem.

À Contadoria Judicial para conferência e atualização do cálculo 

exequendo até a data do bloqueio eletrônico.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34931 Nr: 3019-47.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ARTUR MATTIONI, JORGE LUIZ VIECILI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:RS/78691, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Processo nº 3019-47.2005.811.0037 (34931)

Cumprimento de Sentença / Honorários Advocatícios
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Exequentes: Luiz Artur Mattioni e Jorge Luiz Viecili

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos em correição permanente.

Impertinente o desentranhamento de petições, eis que estão assinadas 

digitalmente.

Certifique-se quanto a tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença, atentando-se à intimação do primeiro bloqueio online.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a instituição financeira exequente para manifestar-se quanto a 

arguição de prescrição em relação ao pleito executório (fls.232), em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160482 Nr: 609-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:MT/18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento valor de R$ 100,00(Cem 

reais), referente a diligência do oficial de justiça, para cumprimento dos 04 

(quatro) atos, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos 

autos, no prazo de 10 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BROCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001395-86.2018.8.11.0037 AUTOR: SANDRO BROCK RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Verifica-se que o 

holerite apresentado id. 12155573, refere-se ao ano de 2016. Assim, 

intime-se o requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada atualizados (declaração de imposto de renda, balanço 

contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001194-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001194-94.2018.8.11.0037 AUTOR: ELSA APARECIDA PONCHIO 

MONTORO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ELSA 

APARECIDA PONCHIO MONTORO contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A, ambos qualificados. Aduz que em 17 

de novembro de 2017 os funcionários da empresa requerida estiveram em 

sua residência realizando inspeção e que após efetuaram a troca do 

medidor de consumo de energia elétrica de Unidade Consumidora n° 

1664780-2, com base em alegações de irregularidades. Informa que após 

a troca do medidor foi surpreendida por uma fatura em dezembro de 2017, 

no valor de R$ 662,52 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 

dois centavos) e que insatisfeita e inconformada em 09 de janeiro de 2018 

procurou a empresa requerida para questionar as cobranças indevidas, 

oportunidade na qual foi notificada por apuração de consumo não 

faturado, no importe de R$ 2.072,53 (dois mil e setenta e dois reais e 

cinquenta e três centavos) com vencimento em 20 de fevereiro de 2018. 

Relata que objetivando a resolução do problema protocolou em 17 de 

janeiro de 2018 recurso administrativo, requerendo a suspensão da 

cobrança do suposto consumo não faturado e requereu que fosse 

realizada nova pericia do medidor de energia elétrica, mas em 24 de 

janeiro de 2018 o referido recurso e os pedidos foram indeferidos e que 

no fim do mês de janeiro recebeu uma fatura no valor de R$ 1.094,51 (um 

mil e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). Requer 

concessão de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de 

efetuar o corte de fornecimento de energia e de inserir o nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como a suspensão da cobrança das faturas 

objeto da lide. No mérito pugna pela procedência da ação com o 

reconhecimento de que as faturas são abusivas e indevidas, a declaração 

de inexigibilidade, a restituição do valor pago indevidamente, repetição do 

indébito no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e a 

condenação da requerida em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). É o relatório. Decide-se. De acordo com art. 294 a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Em relação à medida liminar, para o 

deferimento de tutela é indispensável ao menos à existência de dois 

requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam, probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido dispõe do art. 300, do 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. § 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.” Com 

efeito, para o deferimento da tutela antecipada basta, segundo Humberto 

Theodoro Júnior, o seguinte: “Para alcançar a satisfação antecipada do 

direito material, a lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um 

imediato juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, 

alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 300). 

As medidas de urgência, apresentam-se sempre como excepcionais e não 

como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, 

quando presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de 

direito ou de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos 

rigorosos da lei”. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., 

Forense: Rio de Janeiro, 2004, p.46). No que tange ao aspecto da 

verossimilhança das alegações, leciona Ernane Fidélis Dos Santos: “A 

verossimilhança, pois, e a prova inequívoca, são conceitos que se 

completam exatamente para informar que a antecipação da tutela só pode 

ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, a certeza, ainda que 

provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes estão 

apenas motivos positivos de crença”. (Manual de Direito Processual Civil, 

v. I, 5ª ed., p. 30). Em relação ao perigo de dano, cita-se o ensinamento de 

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira: “O receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 300, do NCPC, que 

justifica a antecipação da tutela assecuratória é aquele risco de dano: i) 

concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) 

grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. 
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Enfim, o deferimento da tutela antecipada somente se justifica se a demora 

do processo puder causar à parte um dano irreversível ou de difícil 

reversibilidade. Isto é, quando não for possível aguardar pelo término do 

processo para entregar a tutela jurisdicional”. (Curso de Direito Processual 

Civil, v. 2, 2ª ed., Ed. Jus Podivm, p. 632/633). No presente caso estão 

preenchidos os requisitos acima mencionados, estando o fumus boni iuris 

comprovado pelos documentos acostados nos autos, até então, induzem 

com razoável segurança, a verossimilhança das alegações. O periculum in 

mora por sua vez, resta evidenciado, porquanto o corte no fornecimento 

de energia elétrica – bem imprescindível – comprometeria o 

desenvolvimento de suas atividades, podendo gerar prejuízos de ordem 

material e moral. Ademais, o consumidor tem todo direito de obter do 

fornecedor informações precisas que justifiquem a cobrança do valor ora 

questionado, e de discutir tais faturas com a necessária demonstração da 

existência do consumo alegado. Observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, porquanto a energia é um bem 

renovável, não se extinguindo pelo uso, e a ligação pode ser cortada a 

qualquer tempo, se ao final decidir-se pela improcedência da ação. Por 

todo o exposto, defere-se o pedido liminar mediante caução do valor 

referente às contas. Com a apresentação da caução, esta deve ser 

tomada a termo, determinando a suspensão das faturas com vencimentos 

em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, no valor de R$ 3.829,53 ( três mil 

oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) e que a parte 

requerida se abstenha de efetuar a inclusão do nome da requerente nos 

órgão de restrição ao crédito, bem como se abstenha de proceder o corte 

de energia elétrica na propriedade da requerente, identificada pela UC 

1664780-2, enquanto persistir a lide, e caso já tenha perpetrado o corte, 

restabeleça a imediatamente, sob pena de multa. Outrossim, sem prejuízo 

ao acima exposto e 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. De acordo com o 

art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

10/05/2018, às 16h30min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo 

acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, 

independente de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. 

Defere-se o pedido de justiça gratuita em favor da parte autora . Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de 

março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001028-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO E LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001028-62.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CAMPO E LAVOURA 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: MP 

AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME Visto, Em análise aos autos, 

verificou-se que os documentos que instruem a inicial estão ilegíveis, 

portanto, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para 

regularizar os documentos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 

de março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000921-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA SARDI OAB - RS71704 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIONTI OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005423-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694/O (ADVOGADO)

 

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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000300-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias ,manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000680-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI GILBERTO HOFFMANN (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000334-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA TEIXEIRA MENDONCA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CAVALCANTI MACEDO OAB - SP198894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO ALDRIGUE (DEPRECADO)

 

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 devolução.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003153-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (DEPRECADO)

 

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 devolução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003104-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (EXECUTADO)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005310-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOARES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar sobre a movimentação 12029115, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004289-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000399-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANGRESON MORAIS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não manifestou nos 

autos, apesar de devidamente citada. Assim, Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com 

a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias , 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000844-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar se houve acordo conforme noticiado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FORNAC LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA PARREIRAS MORAIS OAB - MG134984 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parta autora para 

informar sobre a quitação do acordo, no prazo de 05 dias, em caso de 

inércia, presumirá integralmente cumprido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62253 Nr: 2098-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência 

da ação (p.84), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal e revoga-se a liminar.Custas e taxas judiciarias pagas 

(p.25/26).Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148358 Nr: 3621-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILEU BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:MT 11.378, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 Visto,

Sobrestá-se a análise do pedido para decretação de nulidade dos atos 

processuais, devendo primeiramente intimar o requerido para que traga o 

comprovante do pagamento em relação ao contrato de crédito nº 

003.637.315, devendo ainda indicar para quem o realizou/recebeu, onde, 

valor, dia, mês e horário, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso não seja apresentado o documento, encaminhe-se cópia desta 

petição e demais documentos ao Ministério Público e a OAB/MT, para as 

providências.

Após, concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162670 Nr: 1542-03.2016.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.A.V. Guimarães Serviços

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINDA TEREZINHA SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA RAMOS CALIL - 

OAB:OAB/MT 19.836, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:MT/13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 (...)Outrossim, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC, defere-se o pedido 

de item d e determina-se que seja oficiado ao SERASA, para que 

providencie a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, no valor indicado no calculo de p.104/105.Conste que a 

negativação somente ocorre em nome do executado, por pedido expresso 

do exequente, visto que compete a ele a responsabilidade por eventuais 

danos sofridos pelo executado, conforme disposto no artigo 776 do 

CPC.Salienta-se ainda que, em caso de pagamento, ou se a execução for 

garantida ou extinta por qualquer outro motivo, o exequente deverá 

imediatamente comunicar este juízo, para providenciar a baixa, sob as 

penas da lei (artigo 782, §4º do CPC).Nesse sentido, cita-se o 

entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA 

EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E 

DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000).Após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122838 Nr: 5378-86.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALADINO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulado por Paulo Aladino de Andrade em 

face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, resolvendo o mérito na forma do art. 

487, I, do CPC, para declarar rescindido o contrato e CONDENAR a ré ao 

pagamento em favor da autora da quantia de R$ 33.387,75, que deverá 

ser corrigida monetariamente, desde a data da propositura da ação, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. E 

reconhecer a improcedência do pedido de indenização por danos 

morais.Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima, condena-se 

o requerido ao pagamento de custas e taxas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que se fixa em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 9223-29.2013.811.0037

 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: JOSÉ MAIA MEDEIROS, ISOLDE SARTORETO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO PAREDES SOBRINHO, 

MARIA MAIA TORQUATO PAREDES, DEMÉSIO MAIA, THEREZA FONTANA 

MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, considerando que há valores vinculados, conforme extrato 

anexo, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 10/05/2018, às 13h30min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sala de conciliação, na sede do Fórum desta 

Comarca.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo 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).

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135390 Nr: 7089-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME DAMIÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 67.

Para tanto, determina-se a penhora a termo do imóvel registrado sob a 

matrícula nº 4759 (RGI- Paranatinga/MT, conforme documentos de p. 

56/61).

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 

o executado será intimado pessoalmente.

Nomeia-se o executado como depositário fiel, independentemente de outra 

formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Expeça-se carta precatória para penhora, avaliação e demais atos 

expropriatórios.

Após, intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 5119-72.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT 16.154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:10.365-A, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 232 e determina-se a penhora a termo dos 

imóveis registrado nas matrículas 36.223 e 41.670 da CRI da comarca de 

Barra do Garças/MT.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 

o executado será intimado pessoalmente.

Nomeiam-se o executado como depositário fiel, independentemente de 

outra formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Determina-se ainda, a avaliação dos veículos bloqueados a p.231, 

conforme solicitado.

Com as avaliações, intimem-se as partes para, no prazo comum de 

10(dez) dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Expeça-se carta precatória para cumprimento desta ordem.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63181 Nr: 2856-28.2009.811.0037

 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: GABRIEL REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.85/87.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documento anexo.

 Proceda-se nova tentativa de citação da empresa requerida.

Caso reste infrutífera, cite-se a empresa requerida através de seu 

representante legal no endereço informado à p.87.

Oficie-se a Junta Comercial do Estado de São Paulo, para que informe se a 

empresa registrada no CNPJ indicado encontra-se em situação regular de 

funcionamento ou se teve seu encerramento de forma irregular, conforme 

solicitado (p.87).

Após, com a resposta da Junta Comercial do Estado de São Paulo e com o 

cumprimento da ordem, intime-se o requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69235 Nr: 1543-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIGLE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648-SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12208-A

 Nos termos da decisão de p. 401, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte requerida para providenciar o pagamento dos 

honorários periciais, no valor de R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173728 Nr: 7248-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOVENAL SOARES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz acolhe a presente exceção 

de incompetência, e nos termos do artigo 64.§ 3o do CPC, declina da 

competência para processar e julgar o presente feito, para tanto, 

remeta-se com urgência os autos para a Segunda Vara Cível da Comarca 

de Soledade/RS, dando-se as comunicações, anotações e baixas 

necessárias, inclusive, no cartório distribuidor.Taxas e custas judiciais 

pagas em (fls. 12/13).Proceda-se com as baixas e certificações 

necessárias.Em sede de exceção de incompetência, incabível a fixação 

de honorários advocatícios, que são devidos ao final da lide 

principal.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126365 Nr: 8927-07.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. DIAS & CRUZ LTDA - ME, VALDUCIRLENE 

DIVINA DIAS, ELIAS NUNES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.62, e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150651 Nr: 4697-48.2015.811.0037

 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: DALILA TEREZINHA DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 
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OLIVEIRA PAES - OAB:1887

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerida para 

manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134998 Nr: 6780-71.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIANE MENCHON M. 

ENDLICH - OAB:PR/23.114, SANDRA SOUZA ALMEIDA - OAB:PR/ 

58.858, TANIA NICELIA IZELLI - OAB:21120/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Intimem-se as partes informarem se possuem provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio 

pela inexistência, no prazo de 15 (quinze) dias.

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).

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126467 Nr: 9015-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.201.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119569 Nr: 1995-03.2013.811.0037

 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: CARLOS EDUARDO AUGUSTO COSTA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico que quando da publicação da sentença de fls. 79/81, o 

advogado do requerido não estava cadastrado nos autos. Assim, nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

ciência da sentença de fls. 79/81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136715 Nr: 8096-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANA CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, NICOLAS 

MARTINS ALONSO - OAB:87296-SP, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:MT/ 11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEA DROSGHIC MENDOZA 

- OAB:12.731/MT

 Certifico que quando da publicação da sentença de fls. 76, o advogado 

do requerido não estava cadastrado nos autos. Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para ciência da 

sentença de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126399 Nr: 8958-27.2013.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/12971

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17158 Nr: 1981-39.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METASA S/A - INDUSTRIA METALURGICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Cleber Junior Stiegemeier - OAB:12198-B, FLÁVIO 

MULLER - OAB:5841, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da guia de certidão de registro de penhora, bem 

com retirá-la no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30222 Nr: 2515-75.2004.811.0037

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE 

GOMES DE MOURA DA SILVA

 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: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 36290 Nr: 4286-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIR PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 
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OAB:5621/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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37410 Nr: 5260-91.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 40924 Nr: 3387-22.2006.811.0037

 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): NEIDE DE LIMA SOUZA, JOSÉ MARCELO 

MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 49828 Nr: 5178-89.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA & MACIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 5730-83.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI SCHMECHEL GRIEP - ME, LAURO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66789 Nr: 6637-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT 9.035

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117206 Nr: 7878-62.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MICHELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864-A

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120250 Nr: 2724-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICODELLI - OAB:SC 8927, RODRIGO FRASSETO GÓES - 

OAB:33416/SC

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126718 Nr: 9251-94.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, Sandra 

Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 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
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157041 Nr: 7659-44.2015.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864-A

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159753 Nr: 291-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175622 Nr: 8327-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPERANDIO S.A. COM VEÍCULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO BRUNETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPECANTARELLI 

ANDRETTI - OAB:SC/ 26865-A

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 57808 Nr: 5400-23.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o EMBARGANTE para 

retirar carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34862 Nr: 2909-48.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTI APARECIDO TONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BOLDRINI

 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: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39255 Nr: 1813-61.2006.811.0037

 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): NILDETE G. BOLDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41008 Nr: 3460-91.2006.811.0037

 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): ADALBERTO CAIRES, MANOEL SORANÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62107 Nr: 1954-75.2009.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA BOLDORI - 

OAB:13915/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67515 Nr: 56-90.2010.811.0037

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:50879

 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 
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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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68074 Nr: 409-33.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE OSTERBERG ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA XAVIER DA 

SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI - OAB:205244/SP, HUMBERTO 

RICARDO MARTINS DE SOUZA - OAB:SP 238.100, LUCIANA GARCIA 

SAMPAIO - OAB:252914/SP, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, SEBASTIÃO 

JOSÉ ROMAGNOLO - OAB:SP.70711

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69207 Nr: 1515-30.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTINA VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:MT 14.028, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565, 

RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109846 Nr: 8938-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORILEU FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, ANDREZA ZANUSSI BARRETO - OAB:171048/SP, 

ANTONIO CEZAR RIBEIRO - OAB:69807/SP, KAMILA DE SOUZA 

COUTINHO - OAB: MT 10661, ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP, 

SARA JAQUELINE DOS SANTOS MOREIRA - OAB:196368/SP, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:5.879/SP

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162401 Nr: 1423-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIONOR FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 951-27.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS 

BERTOLINO AGUIAR, VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMENICA VIDOR PELINI - 

OAB:66442/RS, JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 14.705, Vinicius Duarte 

Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EDMAR DE JESUS RODRIQUES - OAB:10438

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

comprovar o pagamento da guia de certidão de registro de penhora, bem 

com retirá-la no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45722 Nr: 1259-92.2007.811.0037

 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): IVO BARBOSA DA COSTA, MARILENE DA 

CONCEIÇÃO PAIS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIP HANNEMANN - 

OAB:OAB/SP 173.727, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62759 Nr: 2591-26.2009.811.0037

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67751 Nr: 150-38.2010.811.0037

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-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 
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direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109448 Nr: 8659-21.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYLHO PYERO MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIRCE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:21123/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - OAB:8869/MT, 

LARYSSA M. S. TANNURE - OAB:MT 12975-B, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110360 Nr: 700-62.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA TEXTIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WENGERKIRWICZ - 

OAB:24555 - PR

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 919-75.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:OAB/MG 91.045

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115078 Nr: 5596-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:MT 8.194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115346 Nr: 5895-28.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA CARDOSO TEIXEIRA 

PEREIRA - OAB:, VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - OAB:MT/12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEI CRISTINA SOUSA 

SILVA - OAB:OAB/MT 15787-O, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 

17999/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136023 Nr: 7581-84.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARMO MARTINS - 

OAB:MT/ 16844, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:OAB/MT 6356

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155154 Nr: 6820-19.2015.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162525 Nr: 1461-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHAS, REAS, FABIANA APARECIDA ALVES SILVA, 

NHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 56533 Nr: 4288-19.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, FELIPE HERNANDES MARQUES - OAB:RS 

48104, FLÁVIA R. NICANOR DE SOUZA - OAB:OAB/MT13.889, 

LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO LUIZ KELLER - 

OAB:52.389, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133077 Nr: 5264-16.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO, Odemir 

Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158557 Nr: 8379-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO 

FERNANDO BARIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162389 Nr: 1414-80.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO FERNANDO 

BARISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000946-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOTUSZIEL DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000946-31.2018.8.11.0037 REQUERENTE: HOTUSZIEL DE OLIVEIRA 

SOUSA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL 

Visto, Trata-se de pedido individual de liquidação de sentença, referente 

sentença proferida na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. 

Solicita o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada 

incidental inaudita altera pars, para apresentação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, os documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, 

que demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a 

ser comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema do requerido. Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, recebe-se a presente liquidação de 

sentença, que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À 

luz do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000948-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDE SOUZA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000948-98.2018.8.11.0037 REQUERENTE: GILVANDE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Visto, 

Trata-se de pedido individual de liquidação de sentença, referente 

sentença proferida na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. 

Solicita o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada 

incidental inaudita altera pars, para apresentação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, os documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, 

que demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a 

ser comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema do requerido. Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, recebe-se a presente liquidação de 

sentença, que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À 

luz do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 08 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000952-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000952-38.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ALEXSSANDRO JOSE DE 

SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL 

Visto, Trata-se de pedido individual de liquidação de sentença, referente 

sentença proferida na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. 

Solicita o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada 

incidental inaudita altera pars, para apresentação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, os documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, 

que demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a 

ser comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema do requerido. Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, recebe-se a presente liquidação de 

sentença, que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À 

luz do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000954-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY ROSA NICOLAU BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CELSO JOSE BRESSAN OAB - 208.926.831-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000954-08.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARLY ROSA NICOLAU 

BRESSAN REPRESENTANTE: CELSO JOSE BRESSAN REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Visto, Trata-se de 

pedido individual de liquidação de sentença, referente sentença proferida 

na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. Solicita o deferimento 

da tutela provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

para apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos relativos 

à negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira deste, ou seja, valor e data no momento do ingresso, 

eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser comprovado mediante 
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extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema do requerido. 

Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, recebe-se a presente liquidação de sentença, que deve ser 

processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À luz do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000955-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000955-90.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CELSO JOSE BRESSAN 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Visto, 

Trata-se de pedido individual de liquidação de sentença, referente 

sentença proferida na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. 

Solicita o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada 

incidental inaudita altera pars, para apresentação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, os documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, 

que demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a 

ser comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema do requerido. Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, recebe-se a presente liquidação de 

sentença, que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À 

luz do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Edital Citação

AUTOS N.º 100616-05.2016.811.0037

ESPÉCIE:

PARTE EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE EXECUTADA: WELVYS THIERS SANTOS

 CITANDO: Welvys Thiers Santos, , Endereco Rua Rosas , 88 Parque 

Eldorado , Primavera do Leste Data da Distribuição: 08/12/2016Valor do 

Débito: R$ 196.371,26 FINALIDADE: FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a,s) acima qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 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:Suma... O Exequente é credor dos Executados 

da importância atualizada de R$ 196.371,26 (cento e noventa e seis mil 

trezentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), representada pela 

inclusa Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 

229112295, emitida em 28/12/2012 no valor de R$ 102.000,00 (cento e 

dois mil reais) pagável em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas 

no valor de R$ 2.362,90 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

noventa centavos) cada, vencendo-se a primeira em 28/02/2013, cuja 

obrigação é liquida, certa e exigível. A dívida e seus acessórios 

tornaram-se exigíveis devido ao não pagamento das parcelas vencidas a 

partir de 28/08/2013, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, 

conforme cláusula 7, estando o crédito assim atualizado e representado, 

em conformidade com o art. 798, I, "b", do CPC e planilha anexa. E, não 

tendo sido possível recebimento pelos meios amigáveis não resta 

alternativas ao exequente, se não recorrer ao poder Judiciário para 

receber seu credito, que representa divida liquida, certa e exigível. 

Primavera do Leste, 23 de novembro de 2017 , 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.

AUTOS N.º 1001945-18.2017.811.2017.0037

ESPÉCIE: Monitória

PARTE REQUERENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado- Sicredi

PARTE RÉQUERIDA: S. R. L Sanches Calçados – ME

CITANDO : S. R. L Sanches Calçados – ME , CNPJ de nº 

13.525.38/0001-63.FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação monitória, para pagamento do valor de R$ 13.365,59, no 

prazo de 15 dias, caso o requerido o cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios, fixados, entretanto, estes, para o caso de não 

cumprimento, no valor de R$ 5% do valor da causa, no mesmo prazo, o 

réu poderá oferecer embargos e, caso, não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, o título será constituído. RESUMO 
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DA INICIAL: A requerida realizou abertura de conta corrente junto com a 

instituição bancária, aderindo as cláusulas e condições gerais para a 

abertura. a Manutenção, a Movimentação e o Encerramento de Contas de 

Depósito, bem como de Produtos e Serviços do Sicredi- Pessoa Jurídica. 

Com o uso da referida conta corrente a requerida contraiu dívida que 

alcançou o montante de 13.365,59, referente a saldo devedor. Frustradas 

todas as tentativas de solução amigável da pendência, esta não foi 

possível, não restando outra alternativa a requerente, do que recorrer ao 

judiciário ara fazer valer o seu direito.DECISÃO/DESPACHO: Visto, 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, em 

face de SRL Sanches Calçados ME, qualificado nos autos.A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700 CPC).Defere-se, 

pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com o prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que, caso o requerido o cumpra, ficará isento 

de custas e honorários advocatícios, fixados, entretanto, estes, para o 

caso de não cumprimento, no valor de 5% do valor atribuído à 

causa.Conste do mandado, ainda que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, o título executivo será constituído.Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Intime-se e Cumpra-se na forma e 

sob as penas da Lei Primavera do Leste/MT, 07 de junho de 2017.

Edital Intimação

AUTOS N.º 1005051-85.2017.811.0037

ESPÉCIE:

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Telefônica Brasil S/A

INTIMANDO FINALIDADE: Intimação de terceiros interessados para que 

possa intervir no processo como litisconsortes, conforme disposto no 

Artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor. RESUMO DA INICIAL: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor 

de Justiça que a presente subscreve, comfundamento no art. 129, inc. III, 

da Constituição Federal, no art. 1º, inc. II, da Leinº 7.347/85, e nos arts. 81 

e 82 da Lei nº 8.078/90, vem, respeitosamente, peranteVossa Excelência, 

propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMINAR em desfavor da 

empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.), pessoa jurídica de direito 

privado, com CNPJ nº 02.558.157/0001-62,a ser citada na Av. Engenheiro 

Luiz Carlos Berrini, nº 1376, 30º andar, BairroCidade Monções, São 

Paulo/SP, CEP 04.571-936, em razão dos fundamentosfáticos e jurídicos a 

seguir expostos. I - DOS FATOSA Promotoria de Justiça de Primavera do 

Leste/MTinstaurou, por meio da Portaria n. 17/2013, datada de 03.12.2013, 

o Inquérito Civilde SIMP n. 001217-013/2013, com o fito de averiguar as 

reclamações deconsumidores (fls. 06/11 – IC) em desfavor da operadora 

de telefonia móvel etransmissão de dados por celular TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO S.A.), tendoem vista os relatos de interrupção das 

ligações telefônicas de celular, falta de sinalpara a realização das 

chamadas, além da péssima qualidade das ligações,dificultando a 

compreensão das conversas, bem como problemas nofuncionamento dos 

serviços de transmissão de dados pela operadora de telefoniamóvel, já 

que apontaram os reclamantes consumidores a lentidão da internet eque 

quase sempre o aparelho estava indicando "serviço 3G indisponível", 

sendo uma constante insatisfação dos consumidores daquela 

operadora.Diante de tais reclamações, o Ministério Público oficiou(fls. 16 – 

IC) o PROCON de Primavera do Leste/MT, o qual trouxe aos autosespelhos 

e relatórios dos atendimentos do período de outubro de 2012 a abril 

de2013, em desfavor da empresa mencionada, bem como oficiou a 

ANATEL,apontando que acompanham a prestação dos serviços da 

reclamada, mas nãofazem um acompanhamento específico desta urbe 

(fls. 114/119 – IC). Ainda, juntou aos autos notícia veiculada no site de 

periódico local, "Jornal O Diário" (fls. 136 – IC), relatando a presença da 

CPI Itinerante da Assembleia Legislativa dos serviços de telefonia móvel, 

registrandoa reportagem a insatisfação dos serviços, principalmente no 

BairroPrimavera III, advindo também abaixo-assinado dos moradores do 

BairroSão Cristóvão I, II e III (fls. 137/148 – IC). Assim, considerando as 

reclamações, oficiou-se aCâmara Municipal de Primavera do Leste/MT, 

cientificando-a da reclamação dos moradores dos bairros São Cristóvão, 

bem como requisitando informações quanto a atuação daquela casa de 

leis junto à CPI da Telefonia Móvel itinerante, para amenizar os problemas 

referentes à prestação dos serviços de telefonia móvel na cidade de 

Primavera do Leste, tendo informado a Câmara Municipal que apenas deu 

apoio e suporte aos trabalhos da CPI, aguardando providências da 

Assembleia Legislativa (fls. 160 – IC). Com relação a esta CPI, juntou-se o 

Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público, 

Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos, PROCON/MT, OAB/MT, Sindicato Nacional das 

Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoa, Claro S/A, 

OI móvel S/A, Tim Celular S/A e Vivo S/A, conforme fls.187/194 – IC. Além 

disso, no ano de 2014 foram ouvidos, nas dependências desta Promotoria 

de Justiça, presidentes de associações de bairros primaverenses, que 

relataram diversos problemas na qualidade e prestaçãodos serviços da 

empresa reclamada, destacando a ausência/qualidade dosinal da 

operadora, lentidão no sinal 3G, relatando que a qualidade do sinalpor 

vezes inviabilizava ligações, cortando a ligação e tirando o som 

daschamadas. A empresa foi notificada do Inquérito Civil para prestar 

esclarecimentos e documentos, tendo relatado, às fls. 195/196, que 

atendia a meta de cobertura estabelecida pela ANATEL. Com as 

informações até então percebidas, oficiou-se a Agência Nacional de 

Telecomunicações, requisitando informações, fiscalização e medição local 

da qualidade do sinal do Serviço Móvel Pessoal – SMP (telefonia móvel) e 

do Serviço de Comunicação Multimídia – SCM (banda larga móvel e fixa) 

oferecidos no Município de Primavera do Leste/MT, respondendo a 

ANATEL por meio da Nota Técnica nº 256/2014-COQL, de 13.06.2014, que 

a agência estava adotando medidas contínuas necessárias.. Em suma, a 

ANATEL informou que o Plano Nacional de Melhora da Prestação do 

Serviço Móvel Pessoal – SMP previa adoção de medidas pelas 

prestadoras, com metas previstas no Regulamento de Gestão de 

Qualidade de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (RGQ-SMP), aprovado 

pela Resolução nº 575/2011, sendo que o prazo assinalado no plano de 

melhoria se encerrava em julho de 2014. Todavia, Primavera do Lesta/MT 

não estava na lista dos municípios a serem priorizados. Ademais, com 

relação ao controle do Serviço de Comunicação Multimídia – SCM (Banda 

Larga Móvel e Banda Larga Fixa), por ausência de regulamentação não 

havia monitoramento local/regional acerca de sua qualidade, apenas 

estadual. Então, no mês de agosto de 2014 foi realizada uma reunião com 

representantes da empresa VIVO, bem como com a Coordenadora do 

PROCON de Primavera do Leste/MT. Na oportunidade, os representantes 

da empresa requerida fizeram uma explanação, com uma apresentação 

impressa relatando os investimentos feitos, as antenas instaladas, a 

participação do mercado de Primavera do Leste/MT de telefonia móvel, os 

desafios e os investimentos previstos. Ademais, esclareceram que a 

VIVO tem duas faixas, uma de 850 mega-hertz e outra de 2100 

mega-hertz, sendo que a 2100 é utilizada mais dentro da cidade, sendo 

que o município seria contemplado com o atendimento do mutirão previsto 

pela CPI da Assembleia Legislativa, com um ponto de atendimento de 01 a 

20 de setembro do presente ano. Convém registrar que, na aludida 

reunião, a Coordenadora do PROCON ressaltou que existiam reclamações 

registradas e,inclusive, um procedimento naquele órgão em razão das 

reclamações daqualidade dos sinais de voz e 3G, em bairro como 

Primavera III e outros,além da Colônia Russa. Não obstante, no mês 

seguinte, o PROCON remeteua esta Promotoria de Justiça cópia de 

pesquisa realizada no mês de abril de2014, referente aos serviços da 

empresa VIVO. Diante da informação do mutirão previsto pela CPI da 

Assembleia Legislativa, o Ministério Público buscou motivar a participação 

popular, encaminhado ofícios aos presidentes das associações de 

bairros. Empós, advieram as informações dos pontos de atendimentos 

encaminhadas pela Procuradoria Especializada da Cidadania e 

Consumidor, sendo oportunizado à VIVO a apresentação de manifestação 

sobre os fatos, bem como sendo requisitado relatório completo de todos 

os atendimentos registrados no mutirão de Primavera do Leste/MT. 

Também foram remetidas cópias da documentação à ANATEL para a 

adoção das providências concebíveis.. VII - DOS PEDIDOS Diante do 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer: 1 - a 

concessão de liminar, "inaudita altera parte", a fim de determinar que a 

requerida: 1.1 - Tome as providências técnicas necessárias para resolver 

os problemas retromencionados, melhorando efetivamente o serviço 

público de telecomunicações móvel pessoal na cidade de Primavera do 

Leste/MT, procedendo aos reparos, substituições e ampliação dos 

equipamentos existentes, bem como inclusão de tecnologia /internet 3G, 

no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.2 - Abstenha-se de comercializar 

novas assinaturas ou habilitar novas linhas (ou códigos de acesso), 
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tampouco proceder à implementação de portabilidades de códigos de 

acesso de outras= operadoras para a VIVO, persistindo tal proibição 

enquanto a ré não comprovar que instalou e estão em perfeito 

funcionamento os equipamentos necessários e suficientes para atender 

às demandas dos consumidores que ela possui atualmente neste 

município, inclusive quanto à demanda reprimida em função da má 

prestação do serviço, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais); 2 - a citação da ré, para resposta no prazo legal, sob pena de 

revelia; 3. Seja julgada, ao final, TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE 

AÇÃO, a fim de condenar a ré VIVO em obrigação de fazer, consistente 

em tomar as providências técnicas necessárias para resolver os 

problemas acima apontados, melhorando efetivamente o serviço público 

de telefonia móvel pessoa e internet 3G cidade de Primavera do Leste/MT, 

tudo sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

4. Seja condenada a ré VIVO, outrossim, ao pagamento de indenização 

pelos danos materiais sofridos pelos consumidores, a serem apurados em 

eventual liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização 

pelos danos morais coletivos, no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), sem prejuízo da fixação condenatória a desestimular 

condutas reiteradas da empresa ré, em importância a ser estipulada por 

Vossa Excelência, e posteriormente ser recolhido ao Fundo Municipal de 

Defesa do Consumidor, devidamente atualizado ao tempo da sentença e 

do recolhimento, pelos índices legalmente aplicáveis; 5. Seja a ré VIVO 

condenada, por fim, ao pagamento de custas processuais e verbas 

honorárias, estipulada por equidade; 6. Seja determinada a publicação do 

edital de que menciona o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, na 

imprensa oficial, bem como nos prédios do Fórum local, Prefeitura 

Municipal e Câmara Municipal. 7. Seja determinada, por derradeiro, a 

inversão do ônus da prova, à exegese do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

combinado com oartigo 21, da Lei nº 7.347/85 ("Diálogo das Fontes"); Sob 

protesto, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em 

Direito, notadamente a apresentação de documentos, depoimento pessoal 

(sob pena de confissão), oitiva de testemunhas, realização de perícias e 

inspeções judiciais, se o caso. Atribui à causa o valor de R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais), baseada no pleito de condenação aos danos 

morais coletivos, sem prejuízo da condenação a título de danos materiais 

individuais, experimentados e objetos de eventual liquidação de 

sentença.Primavera do Leste/MT, 27 de outubro de 2017.Sílvio Rodrigues 

Alessi JúniorPromotor de JustiçaPrimavera do Leste - MT, 17 de janeiro de 

2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001156-82.2018.8.11.0037 AUTOR: MAURILIO CANOLA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA c/c COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

MAURÍLIO CANOLA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portador de rompimento total do tendão da cabeça longa do 

bíceps, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Roberto Gomes 

de Azevedo, CRM-MT 1958, médico, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001496-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES TRENTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001496-26.2018.8.11.0037 AUTOR: MARLENE RODRIGUES TRENTIN RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARLENE RODRIGUES TRENTIN em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de doença 

fratura da coluna lombar e da pelve, transtornos das raízes e dos plexos 

nervosos, bateu a cabeça e possui comprometimento também com a parte 

neurológica, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 
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divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Indefiro o pedido de perícia 

médica com especialistas das áreas indicadas, uma vez que é preciso que 

o profissional possua cadastro junto ao TRF da 1ª Região, ante a 

competência delegada exercida por este Juízo, bem como a inexistência 

de profissionais especialistas cadastrados que atuam na comarca. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT 1958, médico, para a realização 

de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005327-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIRA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005327-19.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DELZIRA DE FATIMA DE LIMA 

DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por DELZIRA DE FÁTIMA DE LIMA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de formigamento nas pernas e fortes dores na coluna, impedindo-a de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, 

CRM-MT 1958, médico, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 204372 Nr: 1505-05.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado, 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, encaminhe à 

Central de Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao 
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Juízo de origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011013-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. BRADESCO S/A CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011013-04.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOSINALDO COSTA 

DA SILVA REQUERIDO: B. BRADESCO S/A CARTOES Vistos. 

Considerando a petição (id 3612523), designe-se nova data para a 

realização da sessão de conciliação. 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. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, 

Homologo o despacho. P. Leste-MT, 19.03.2018. Eviner Valério - Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020032-68.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CORDEIRO DOS SANTOS OAB - MT14192/O (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8020032-68.2015.8.11.0037 Reclamante: RICARDO DA SILVA Reclamada: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, objetivando o recebimento de indenização por dano moral 

decorrente de falha na prestação do serviço, em razão do autor ter 

permanecido por mais de uma hora para ser atendido em agência bancária 

da parte reclamada. É o breve relato. Decido. O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, já tem posicionamento firmado no sentido de que 

a permanência na fila da instituição financeira, por si só, não caracteriza o 

dano moral, vez que este fato se constitui em mero aborrecimento do 

dia-a-dia, incapaz de justificar uma condenação a tal título. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

ESPERA EM FILA DE BANCO – QUARENTA E OITO MINUTOS – TEMPO 

SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE ORDEM 

EXTRAPATRIMONIAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. O simples fato de esperar na fila por alguns minutos 

a mais do que o tempo previsto em Lei, por si só, não configura ofensa à 

honra, mas sim, mero aborrecimento. Ap, 32155/2011, DES.DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/05/2012, Data 

da publicação no DJE 12/06/2012.” “APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO - MERO 

DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do tempo fixado em 

Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos bancários, por si só, 

é insuficiente para gerar o direito à indenização por dano moral, 

configurando mero aborrecimento experimentado pelo consumidor. Ap, 

107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da publicação no DJE 

21/03/2012”. Assim, tenho que não merecem prosperar as alegações do 

reclamante de que sofreu danos morais em razão dos fatos narrados na 

inicial. Isto porque os fatos ocorridos caracterizam, tão-somente, 

aborrecimentos decorrentes da relação jurídica existente entre as partes, 

comuns e rotineiros na vida em sociedade. Nas palavras de Sérgio 

Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo.” (in, Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, 

em sua obra Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral “a dor,, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em 

seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo. ” Ainda, trago à baila o posicionamento jurídico que vêm 

sendo adotado pela Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a 

chamada indústria do dano moral, como se vê: “A indenização por dano 

moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se devendo 

estimular o enriquecimento indevido nem a chamada "indústria do dano 

moral".” (REsp 504639/PB; Recurso Especial 2002/0174397-4). 

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com 

parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que 

as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos 

autos. Neste sentido: “Mero receio ou dissabor não pode ser alcançado ao 

patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou 

angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 13.05.03) “PROCESSUAL CIVIL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESPERA EXAGERADA EM FILA DE 

AGÊNCIA BANCÁRIA - LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000 - PRELIMINAR DE 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL - 

REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Apesar de constar, 

nas últimas linhas do apelo, questões estranhas às discutidas nos autos, 

tal fato não impossibilitou o delineamento da matéria impugnada, razão pela 

qual não padece o recurso de qualquer irregularidade formal, pelo que 

merece ser conhecido. 2. A espera por longo período em fila de agência 

bancária, embora desrespeite a Lei Distrital nº 2.547/2000, não configura 

dano moral, que envolve, para sua caracterização, intensa violação dos 

atributos da personalidade. 3. Negou-se provimento ao apelo. Unânime”. 

(TJDF - 20050111075273APC, Relator MARIA BEATRIZ PARRILHA, 4ª 

Turma Cível, julgado em 18/12/2006, DJ 11/01/2007 p. 71)(grifei) 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ESPERA DEMASIADA EM FILA 

DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. Dano moral não caracterizado. O simples 

aguardo em fila de instituição bancária, por período superior à 30 minutos, 

como previsto no artigo 2º da Lei 8.192/98, constitui mero dissabor do 

cotidiano, principalmente em véspera de feriado nacional. Não 

configurando qualquer dano à personalidade da parte autora”. SENTENÇA 
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MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO (TJRS - Recurso Cível 

Nº 71000964601, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 19/10/2006) 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. Neste sentido: “Dano 

moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285). Contudo, ao meu sentir, não houve lesão a nenhum dos 

bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de 

dano moral por parte do reclamante. O fato de o reclamante ter 

eventualmente permanecido em uma fila de banco aguardando 

atendimento, não passa de mero aborrecimento, que consiste em mera 

irregularidade administrativa, que se ocorrida gera apenas multa a ser 

aplicada pelo Poder Público. Isso posto, julgo improcedentes os pedidos 

contidos na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil do pleito do reclamante. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de março de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 de março de 2.018 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011727-95.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GABRIEL BARROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO GERMANO TAQUES OAB - MT0018242A (ADVOGADO)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA, CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

Processo: 8011727-95.2015.8.11.0037 Nome: ALINE GABRIEL BARROSO 

Endereço: Avenida LUCIANA, 175, CASA 03, JARDIM LUCIANA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Endereço: Avenida THOMAZ ALBERTO 

WHATELLY, SN, LOTE N.° 16, JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO - 

SP - CEP: 14078-550 INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de reclamada, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena 

de execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada dos débitos. Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 20 de março de 2018 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: 8012193-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 8012193-55.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: RENATA SOARES DE MORAIS REQUERIDO: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Apesar de o NAT se 

manifestar acerca da necessidade e urgência da consulta com 

especialista em ombro, a referida tutela já foi deferida pelo juízo no início 

da lide, sendo a prestação obtida com recursos próprios da paciente, ante 

o não cumprimento pelos réus (confirme indicado no Id 11353613). 

Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora juntou 

uma DECLARAÇÃO médica em formulário do SUS, em que a médica 

Lenara Patrícia, CRM/MT 9206, declara exatamente a necessidade do 

procedimento cirúrgico, senão vejamos: “Declaro para devidos fins que a 

paciente Renata Soares de Morais apresenta quadro de lesão do manguito 

do ombro direito (M751) com indicação de tratamento cirúrgico. (...)” (Id 

11353677). Ainda, considero que não pode ser imputado a um paciente o 

dever de apresentar um documento do SUS, neste caso a AIH, quando 

este já foi atendido por médico integrante do SUS, o que, por razões 

lógicas, é quem deveria (o médico) confeccionar a documentação 

necessária para encaminhar seu paciente ao tratamento pertinente. 

Portanto, com base em tudo mais que dos autos consta, solicite-se 

novamente o Parecer Técnico do NAT, para que se pronuncie sobre a 

relevância terapêutica e a urgência do pedido complementar de cirurgia 

correção de lesão do manguito rotador do ombro direito, conforme 

relatórios médicos, inclusive de médico integrante do próprio SUS (Id 

11353677). Solicita-se ainda que esclareça acerca da 

necessidade/pertinência dos materiais listados no orçamento apresentado 

pela autora, indicando-se quais são fornecidos pelo SUS e, para aqueles 

não fornecidos, se existe alternativa terapêutica disponibilizada pelo 

sistema público e que seja adequada ao quadro clínico da autora. 

Encaminhem-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a imediata 

conclusão, cuidando-se para que o processo seja enviado à caixa 

adequada. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 19 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILZA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 8010542-22.2015.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: MARIA ZILZA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, consigno que o tratamento 

cirúrgico em análise consiste em intercorrência do tratamento 

anteriormente postulado na unidade de saúde de origem da autora, ainda 

no ano de 2013, sendo aquele prescrito por um médico particular pelo fato 

de os réus não cumprirem a tutela antecipada deferida no bojo deste 

processo. Tampouco atenderam aos pleitos administrativamente. Inclusive, 

ressalta-se que a cirurgia foi solicitada ao Poder Público em 29.05.2017 (Id 

7981554). Desse modo, a necessidade do tratamento cirúrgico no ombro 

está demonstrada pelos laudos médicos subscritos pelo Dr. Marcio 

Augusto Ramos Mendes, cirurgião de ombro, CRM/MT 5044 (Id 7981554), 

e pelo Dr. Ricardo Bridi, Ortopedista, CRM/MT 4511 (Id 11188428), 

devidamente corroborados pelo parecer do NAT (Id 9574122). No que 

tange ao dano potencial, está delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite 

processual, bem como diante da indicação médica de que “O retardo para 

se fazer esta cirurgia poderá dificultar o reparo do tendão ou até mesmo 

impedir tal reparo.” (Id 11188428). Vale destacar que, apesar da 

eletividade apontada pelo NAT e dos entraves na solicitação desse pleito 
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específico diretamente ao SUS, o pedido administrativo para a consulta 

(que culminou com a pretensão sob exame) ocorreu em 28.11.2013 

(protocolo de entrada no SUS, juntado no Id 3338226), portanto, há mais 

de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses, não se podendo penalizar o(a) 

requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e determinar 

que aguarde a dispensação de um medicamento, de uma consulta ou de 

um procedimento médico-hospitalar indefinidamente. No mais, protelar o 

tratamento requerido, implicaria, em última análise, em desperdício de 

recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de repetição dos 

procedimentos já realizados. Por fim, a soma dos procedimentos já 

realizados e daquele ora requerido, a priori, não ultrapassa a quantia 

equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, mantendo-se o processo 

inserto, por ora, no âmbito da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Por fim, a soma do(s) procedimento(s) já realizado(s) e 

da cirurgia ora requerido, a priori, não ultrapassa a quantia equivalente a 

60 (sessenta) salários mínimos, mantendo-se o processo inserto, por ora, 

no âmbito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto 

isso, sob os mesmos fundamentos da(s) decisão(ões) que 

antecipou(aram) a(s) tutela(s) de mérito, defiro a tutela de urgência 

satisfativa complementar, para cominar ao(s) réus(s) a obrigação de 

adotar todas as providências para disponibilizar a MARIA ZILZA FERREIRA 

DE SOUZA (qualificado(a) nos autos do processo), no prazo de 30 (trinta) 

dias, a cirurgia: “REPARO ABERTO DE LESÃO DO MANGUITO ROTATOR 

(MINIOPEN) + EXERESE DE LIPOMA”, conforme a indicação médica, sob 

pena de sequestro de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 

297 do CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima 

para cumprimento desta decisão. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na 

pessoa dos respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por 

carta precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos 

disponíveis na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de 

urgência complementar ora deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), 

especificamente sobre o tratamento ora deferido, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Diante da inércia da parte autora em prestar contas, requisite-se 

diretamente do médico a nota fiscal faltante nestes autos, comprobatória 

do serviço contratado (consulta), com prazo de 5 (cinco) dias para 

resposta, sob pena de responsabilidade, esclarecendo-se que já houve o 

pagamento e ainda não se prestou contas no processo. Instrua-se a 

requisição com cópia do orçamento e do alvará judicial correspondente. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT,1 9 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA VILA NOVA (REQUERENTE)

JOSE ODILO REVELANTE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1001793-67.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ELIANA VILA NOVA, 

JOSE ODILO REVELANTE SOARES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 31/01/2018 (id. 

nº11574108), ocasião em que a requerida foi intimada em 13/03/2018(id. 

nº12198356), e apresentou recurso em 13/03/2017(id. nº12198356), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°12198361, id. n°12198366). O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 20 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005746-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON PERERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1005746-39.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. 

REQUERENTE: AIRTON PERERA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de 

tutela de urgência. Considerando que a audiência do dia 19.03.2018 não 

se realizou por não expedição de mandado à reclamada, redesigne-se 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Afirma na inicial que o reclamante desconhece a restrição 

comercial na importância de R$75,25(setenta e cinco reais e vinte e cinco 

centavos) do suposto contrato de n°0005091987667084. Afirma que não 

possui qualquer vinculo contratual de prestação de serviços telefônicos 

móveis com a reclamada, apenas terminal fixo limitado. Por fim, requer o 

deferimento do efeito da antecipação de tutela para determinar a imediata 

exclusão de seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao créditos 

respectivos, até o deslinde final desta ação. É relato. Decido. No que diz 

respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando os documentos 

carreados aos autos, como extrato do Serasa (id. n°10940585) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação, vislumbro a 

possibilidade de deferimento liminar. O relato é verossímil, no sentido de 

que o reclamante admite ter linha telefônica fixa, mas nunca teve móvel da 

reclamada, devendo prevalecer, neste momento, a presumida boa-fé do 

consumidor que traz relato coerente dos fatos. Embora tenha outras 

negativações de outro credor, conforme justificado na inicial, estas são de 

valores altíssimos decorrentes de negócios agrícolas, e estão em 

discussão judicial, o que é comum no ramo do agronegócio, ao passo que 

a negativação destes autos, embora de pequeno valor, e por ser de 

atividade alheia à do reclamante, gera contra ele uma imagem negativa 

perante credores, com potencial para dificultar linhas de crédito, daí 

surgindo o perigo de dano irreparável. Posto isso, DEFIRO a liminar e 

determino a exclusão da restrição do valor de R$ 75,25 (...), incluído em 

11.08.2013 junto aos órgãos de restrição ao crédito, do nome do 

reclamante, Airton Pereira, CPF 287.470.890-91. Serve a presente de 

ofício/carta/mandado de citação e intimação, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz De 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005961-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORIMAR CARVALHO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1005961-15.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: 

CORIMAR CARVALHO NEVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória 

de obrigação de fazer proposta por CORIMAR CARVALHO NEVES em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT (todos qualificados na petição inicial) em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional, para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para dispensação 

do(s) medicamento(s) Hyabak e Acular, via Sistema Único de Saúde. 

Relata na petição inicial que padece de perda da visão no olho esquerdo 

(CID-10 H54.4) e de baixa qualidade visual no olho direito; necessita usar 

os medicamentos supraindicados continuamente; segundo o médico 

prescritor: “(...) o não uso destes colírios pode acarretar a perda definitiva 

de sua visão. Tendo em vista o quadro clínico que o paciente tem, esses 

colírios são os únicos que podem ser utilizados em seu tratamento.”; a 

situação é de urgência; é hipossuficiente econômica, pois não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento; 

instado pela Defensoria Pública, o Poder Público apontou que os 

medicamentos pleiteados fogem da referência orçamentária do Município, 

bem como que o Estado de Mato Grosso é quem detém capacidade para 

disponibilizar a medicação. O Núcleo de Apoio Técnico apontou, em 

síntese, que nenhum dos medicamentos é dispensado pelo SUS. Em 

relação ao Acular (Cetorolaco Trometamol), esclareceu o seguinte: “é 

indicado para alívio dos sinais e sintomas da conjuntivite alérgica, para 

tratamento e/ou profilaxia da inflamação em pacientes que submeteram-se 

à cirurgias oculares e cirurgias de extração de catarata e tratamento da 

dor ocular.”. No que concerne ao Hyabak (Hialuronato de sódio), 

esclareceu que: “é uma lágrima artificial sem conservante a base de 

hialuronato de sódio. Este colírio melhora a condição de lubrificação dos 

olhos e até regeneram lesões já existentes nas córneas. Além disso, os 

usuários de lentes de contato também podem utilizar os produtos, já que 

precisam de lubrificação normal” (Ofício/NAT nº 1.357/2017, Id 11304862). 

Diante disso, determinou-se a emenda da petição inicial, tendo a 

Defensoria Pública juntado novo relatório médico, conforme se verifica no 

Id 12092097. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, 

consigno que a afetação do Recurso Especial nº 1.657.156-RJ à 

sistemática dos recursos especiais repetitivos e a consequente 

suspensão de todos os processos (art. 1.037, inc. II, do CPC) que versem 

sobre a obrigatoriedade de dispensação de medicamento não previsto em 

ato normativo do SUS, como é o caso destes autos, deve limitar-se ao 

julgamento do mérito, em nada impedindo a apreciação das medidas de 

urgência ou o cumprimento daquelas já deferidas, conforme se denota do 

bem fundamentado voto e do acórdão proferidos na Questão de Ordem 

suscitada na Proposta de Afetação do Recurso Especial nº 1.657.156-RJ 

(julgado em: 24/05/2017, DJe: 31/05/2017). Nesse julgamento, a Primeira 

Seção do STJ, por maioria de votos, decidiu ajustar o tema do recurso 

repetitivo, nos seguintes termos: “Obrigatoriedade do poder público de 

fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, 

assim como “Deliberou, ainda, à unanimidade, que caberá ao juízo de 

origem apreciar as medidas de urgência”. Destarte, não obstante a ação 

versar sobre medicamento(s) não disponibilizado(s) pelo SUS, faz-se 

necessária a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço com fundamento no acórdão supracitado, bem como nos artigos 313, 

inciso IV, 314, 927, inciso III, 928, inciso II e 982, inciso I e § 2º, todos do 

Código de Processo Civil. A partir dessas considerações, passo à efetiva 

análise da tutela provisória. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, 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 incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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 oferece-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. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos Receituários (juntados com a exordial e a petição de 

emenda, Id’s 11064490 e 12092097, este último, em formulário do SUS) e 

pelo Relatório Médico (juntado com a petição de emenda, Id 12092097), 

subscritos pelo Dr. Rafael Amaya Estévez, CRM/MT 4945, onde se 

verificam a prescrição do medicamento vindicado, o diagnóstico da 

doença, além da justificativa para o tratamento prescrito. Segundo 

apurado no site www.consultaremedios.com.br, apenas o Acular possui 

medicamento genérico1 (Cetorolaco Trometamol), sendo o genérico, aliás, 

aquele prescrito pelo especialista. No que concerne ao Hyabak, consiste 

num medicamento de referência2, não se constatando da existência de 

genérico comercializado no mercado nacional. Ademais, não obstante o 

NAT tenha informado que o SUS não disponibiliza tais medicamentos, 

segundo os documentos até então trazidos aos autos, este também não 

indicou outros substitutos específicos disponibilizados pelo sistema de 

saúde pública para tratamento da patologia da parte autora, corroborando, 

assim, a indicação do médico para o tratamento ora pleiteado (relatório 

médico no Id 12092097). Destarte, nestas circunstâncias, não se 

considera configurada a preferência de marca e/ou de fabricante e, como 

corolário, de afronta à Lei nº 9.787/1999 e à Lei n° 8.666/1993, tampouco 

à Constituição Federal. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, verifica-se pela atestação médica 

concernente à alteração da função de lubrificação no olho esquerdo, 

tornando o olho doloroso e com quadro refletivo inflamatório. O dano 

potencial ao resultado útil da demanda verifica-se também pelo tempo 

mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá 

ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco 

que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do 

provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado 

neste feito, bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, 

pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista 

que, nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre 

o interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência, de 

natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: 

dispensar a CORIMAR CARVALHO NEVES (qualificado(a) na petição 

inicial), no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamentos Hyabak (colírio) e 

Cetorolaco Trometamol (colírio), pelo período que se fizer necessário, 

conforme a prescrição médica, ou, no mesmo prazo, indique(m) data 

próxima para cumprimento. Ainda, caso não tenha(m) condições de 

cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro 

fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao menor orçamento trazido 

nos autos, que é, por ora, no valor total de R$ 77,87 (setenta e sete reais 

e oitenta e sete centavos), para o Hyabak, conforme orçamento no Id 

11064490. Deixo de indicar valor orçado para o Cetorolaco Trometamol, 

devido à ausência de orçamento para este. Por se tratar de prestação 

continuativa, deverá a parte autora, após o primeiro semestre, apresentar 

o receituário médico atualizado, semestralmente, diretamente ao(s) réu(s), 

sob pena de perda da eficácia da medida, nos termos do Enunciado 23 do 

CNJ e do Provimento 02/2015-CGJ. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 
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satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

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

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

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

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

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

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

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

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

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

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: 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. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Suspendo o processo, 

apenas para fins de julgamento do mérito, sem prejuízo de apreciação das 

medidas de urgência eventualmente requeridas. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito 

_______________________________________________ 1 XXI – 

Medicamento Genérico – Medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 

outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 

qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI; (Art. 3º, 

inciso XXI, da Lei 6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 

10.2.1999). 2 XXII – Medicamento de Referência – produto inovador 

registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e 

comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram 

comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por 

ocasião do registro; (Art. 3º, inciso XXII, da Lei 6.360/1976, alterada pela 

Lei 9.787/1999). 3 Enunciado 2. Concedidas medidas judiciais de 

prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a 

renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado 

pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da 

medida. (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, 

São Paulo-SP, 15 de maio de 2014).
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Processo Número: 1005969-89.2017.8.11.0037
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CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do 

Processo: 1005969-89.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, LIMINAR]. REQUERENTE: CARLOS VICTOR 

ALVES TRAMPUSCH REQUERIDO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO 

LTDA., B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, Corrijo de ofício o erro material 

constante da decisão interlocutória do Id 11102128, para constar a data 

correta da audiência de conciliação, conforme designada automaticamente 

pelo sistema PJe, no evento nº 14020080 (“11/12/2017 10:27:14 - 

Audiência conciliação designada para 26/03/2018 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.”). Posto isso, 

após a retificação do polo passivo, intimem-se todos para a audiência de 

conciliação designada para o dia 26/03/2018, às 10h20min. Registro que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa de seu advogado(a), 

nos termos do art. 334, § 3º, do NCPC. Permanecem inalteradas as demais 

determinações. Observe-se o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas 
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de antecedência da audiência, nos termos da Súmula 19 (matéria cível) da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se com urgência, servindo-se a presente de mandado/ofício. 

Primavera do Leste/MT, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LUCAS SILVA ADELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001136-28.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MATEUS LUCAS 

SILVA ADELINO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Homologo 

a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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JOELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011379-43.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: JOELMA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, por dívida no valor de R$315,85 (trezentos e quinze reais e 

oitenta e cinco centavos). Contudo, narra a requerente que desconhece o 

valor cobrado pela reclamada. Ao contestar a reclamada afirma que os 

valores constantes na restrição dizem respeito a cartão de crédito 

utilizado pela parte reclamante. A parte reclamante fez o uso de cartão de 

crédito vinculado a requerida e deixou de disponibilizar fundos na conta 

corrente para o pagamento de suas faturas, o que ocasionou a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Cabia à requerida 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à defesa. Visando 

comprovar suas alegações a parte requerida trouxe faturas de consumo 

que demonstram consumo, pagamentos e inadimplência (id 3637537 - Pág. 

1/13); Termo de Adesão a produtos e serviços (id 3637541 - Pág. 5); 

Documentos pessoais da reclamante (id 3637541 - Pág. 3/4). Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. A parte 

reclamante ao impugnar a contestação afirmou que a reclamante não 

assinou os documentos e que o contrato apresentado não guarda relação 

com a restrição. Contudo, a realização de perícia grafotécnica se mostra 

desnecessária tendo em vista que os documentos apresentados pela 

requerida demonstram que o presente caso não se trata de fraude, 

conforme alega a reclamante. Observa-se nas faturas de consumo 

trazidas pela parte requerida (id 3637537 - Pág. 1/13) que o cartão de 

crédito foi utilizado por longo período. Inicialmente as faturas eram pagas 

de forma espontânea e a inadimplência sobreveio após 09 (nove) meses 

de uso do cartão. O falsário ao realizar o crime busca obter uma vantagem 

indevida e, em regra, não realiza pagamento dos débitos que adquiriu em 

nome de terceiros. Pela análise das faturas de consumo é possível 

concluir que a parte reclamante adquiriu cartão de crédito, inicialmente 

conseguiu adimplir as dívidas contraídas, porém não soube lidar com a 

facilidade de crédito oferecida pela instituição bancária e acabou 

inadimplente com as obrigações assumidas. Ademais, a contratação do 

serviço de cartão de crédito foi feita mediante apresentação de 

documento de identidade e comprovante de residência. O documento de 

identidade utilizado para contratação é o mesmo que foi utilizado pela parte 

reclamante para instruir a petição inicial. Não existe no processo nenhuma 

notícia de que os documentos da reclamante foram extraviados, furtados 

ou roubados o que elide a possibilidade de fraude. 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 da devedora no cadastro restritivo de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

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

requerida. 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. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove 

por cento), sobre o sobre o valor da causa, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa para 

constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente 

data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado na 

petição inicial Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 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, 19 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo: 8011789-04.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. REQUERENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

MARINALVA ALVES DE LIMA 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 

7987575), 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 do 

art. 20 da lei nº 9.099/95 e do art. 344 do Novo CPC, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Mérito: In casu, a parte requerente afirma 

ser credora da requerida no valor de R$788,17 (setecentos e oitenta e oito 

reais e dezessete centavos, representado pela nota de compra (id 

3621141 - Pág. 1). Aduz que foram inúteis as tentativas de recebimento 

amigável do valor, não restando outra alternativa senão recorrer ao poder 

judiciário para ver seu crédito satisfeito. A parte requerida não apresentou 

contestação dentro do prazo legal. Ante a revelia e com base no conjunto 

probatório apresentado pela parte requerente, presumem-se verdadeiros 

os fatos alegados em sua petição inicial. Desse modo, comporta 

acolhimento o pedido da requerente. Pelo exposto, decido pela 

procedência da pretensão formulada na inicial, e condeno a parte 

requerida ao pagamento do valor de R$ 788,17 (setecentos e oitenta e oito 

reais e dezessete centavos) devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, 

desde a propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, ambos até o efetivo pagamento. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juíza de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. 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, 19 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo nº: 8011608-03.2016.8.11.0037 Requerente: SUELI DA COSTA 

NERES Requerido: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE 

MATO GROSSO SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma 

do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando 

na fase atual a necessidade da produção de outras provas. Ante a não 

apresentação de contestação por parte do Reclamado MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, OPINO pela DECRETAÇÃO da REVELIA da parte, 

por ocorrer em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e 

de impugnar as alegações e os documentos acostados à petição inicial 

pelo reclamante. Passo ao mérito. A Requerente alega que necessita 

urgentemente ser submetido a uma ressonância magnética no joelho 

esquerdo, aduz que procurou os responsáveis pelos serviços à saúde 

neste Município, solicitando a gratuidade do tratamento receitado pelo 

médico especialista, entretanto, até o presente momento não obteve 

qualquer resposta. O Reclamado MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

apesar de citado (ID 3345308), não apresentou defesa nos autos. O 

Reclamado ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação 

genérica. (ID 3345312) A saúde da população é dever do Estado e 

garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu 

bem estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste 

caso em que há política pública previamente definida. O artigo 196 da 

Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que 

deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento. Assim, sem sombra de 

qualquer dúvida se as palavras acima fossem confirmadas/norteadas pela 

adoção concreta de medida de saúde pública, de qualidade, eficiente e 

eficaz, e/ou cumprimento das obrigações a que o Estado de Mato Grosso 

se comprometeu quando da definição de políticas públicas, sempre na 

busca da melhoria de qualidade de vida e saúde da população, 

massacrada pela carga tributária que sustenta este País, certamente 

demandas desta natureza que abarrotam o Poder Judiciário seriam 

exceções e não regra, que, para restabelecer a efetividade do comando 

constitucional, ou fazer com que cumpra com as obrigações prévia e 

claramente definidas, está fazendo às vezes de gestor de saúde pública, 

sem que, com isso, viole o princípio da separação dos Poderes. Portanto, 

os requeridos não apresentaram argumentos a desconstituir a pretensão 

do autor desta ação. Consigno que o direito aqui buscado está amparado 

pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição Federal. 

Restou, pois, evidenciado nas provas colacionadas nos autos que a parte 

autora (paciente) necessita de disponibilização pelo Poder Público do 

exame descrito na inicial ressonância magnética no joelho esquerdo, em 

virtude da doença da qual está acometido(a) (relatório médico anexo a 

inicial). Também restou comprovada a incapacidade financeira da família 

para custear tal tratamento/medicamento. Assim é que, ao presente caso 

e com o propósito de os requeridos viabilizarem ao 

autor/interessado/paciente o tratamento mais adequado e eficaz, 

viabilizando-se assim o exercício de sua dignidade e o menor sofrimento 

ante a enfermidade detectada (relatório médico anexo a inicial), deve(m) 

o(s) requerido(s), então, cumprir(em) com a obrigação de fazer reclamada 

na inicial às suas expensas, se necessário for. Tratando-se, portanto, a 

saúde, de um direito social que figura entre os direitos e garantias 

fundamentais previstos na Constituição Federal, impende cumpri-la 

independentemente até mesmo de previsão orçamentária específica. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDÊNCIA 

dos pedidos da exordial para CONDENAR os requeridos MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO a cumprirem a 

obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde 

da parte autora (paciente), providenciando-se o fornecimento 

gratuitamente a parte autora do exame denominado RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NO JOELHO ESQUERDO, inclusive eventuais procedimentos 

que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do paciente/autor, 

conforme prescrição médica. Com arrimo no que dispõe a primeira parte 

do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Quanto às custas e 

despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos 

de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) 

requerido(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios. Por força do 

disposto no parágrafo 2º do art. 475 do Código de Processo Civil, tenho 

como desnecessária a submissão da sentença ora proferida ao reexame 

do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta demanda não 

ultrapassa 60 salários mínimos. (Apelação/Reexame Necessário n. 

42136/2009 ? Classe CNJ ? 1728 ? Comarca de Várzea Grande, j. 

17.8.2009. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva). Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora a requerer o cumprimento da sentença. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida 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. Primavera do Leste, 19 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011380-28.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: JOELMA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A 

priori, determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 

292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora 

não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente 

caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por 

danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte 

autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela parte reclamada, em virtude de débito 

no valor de R$ 297,55 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e 

cinco centavos). Todavia, a parte reclamante afirma desconhecer a dívida 

em questão. A parte reclamada ao contestar a presente ação afirma que a 

parte autora entrou em contato com ela solicitando a prestação de 

serviços. Assim, a reclamada alega que não há qualquer irregularidade na 

inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, 

face a existência de relação jurídica e prestação de serviços. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a contratação do serviço que ela oferece. 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. Diante 

disso, cabia a reclamada comprovar fatos modificativos ou extintivos do 

direto da parte requerente, conforme preceitua o 373, II do CPC. Contudo, 

a parte reclamada não juntou ao processo nenhum documento. Assim, as 

afirmações da reclamada não passam de meras alegações, haja vista que 

não existe no processo nenhum documento que indique a veracidade dos 

fatos sustentados. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir condutas que possam acarretar prejuízo 

aos seus clientes. Analisando o extrato de restrições do Banco de dados 

SPC Brasil apresentado pela parte reclamante, observa-se que ela possui 

restrição anterior a discutida no presente processo inscrita pelo Bradesco 

Cartões. A restrição anterior imposta pelo Banco Bradesco Cartões foi 

objeto do processo 8011379-43.2016.811.0037, ocasião em que foi 

reconhecida como lícita, pois a parte reclamante contratou com o banco e 

encontra-se em débito. Assim, no presente caso, deverá ser aplicado o 

disposto na súmula 385 do STJ. Quem já é registrado como inadimplente 

não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. No caso em análise, não é possível 

presumir que o consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida 

qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Cabe salientar que a reclamante é devedora contumaz, 

pois possui 09 (nove) registro desabonadores em seu nome. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, apenas para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial 

e, determinar a exclusão da inscrição do nome da parte requerente das 

entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Determino a retificação do valor da causa para constar o valor de 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade 

com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 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, 19 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011523-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. B. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 8011523-17.2016.8.11.0037 Requerente: N. I. B. V. 

Requerido: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO Decisão Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial nº. 1657156/RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, por 

meio de uma proposta de afetação, determinou a suspensão, em todo 

território nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos, onde 

a referida controvérsia esteja estabelecida. “ADMINISTRATIVO. 

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO PROGRAMA DE 

MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação da controvérsia: 

obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não 

contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa 

de Medicamentos Excepcionais) . 2. Recurso especial afetado ao rito do 

art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela 

Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)” Assim sendo, determino a 

SUSPENSÃO do processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, 

inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ. Intimem-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 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, 19 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011256-79.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR CARDOSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011256-79.2015.8.11.0037 Autor: AGUIMAR CARDOSO DOS SANTOS 

Réu: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. SENTENÇA Vistos etc. Relatório 

dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado em 

desfavor do exequente, sob o fundamento de nulidade de citação, tendo 

em vista que foi recebida por pessoa estranha e que foi expedida citação 

em nome da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MT, sendo que e a parte arrolada como 

parte no processo é o BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A. Em sua 

defesa a parte autora alegou que conforme se denota da carta de citação 

(id 3578499) esta foi recebida no dia 07 de dezembro de 2015, por 

Andreia Souza Macedo, pessoa esta devidamente identificada e ainda 

assim, que vistou o referido documento. não obstante, após o transito em 

julgado da sentença percebe-se da carta de intimação do ar (id 5036022), 

o qual foi recebido em 07 de fevereiro de 2017, que esta mesma pessoa, 

Andreia Souza Macedo, também recebeu a carta de intimação para 

pagamento da sentença condenatória. inobstante, não estamos falando de 

citação de pessoa física que demandaria assinatura de pessoa certa, mas 

sim pessoa jurídica, a qual é recebida por prepostos do banco, não 

havendo de se falar em “desconhecimento de terceiro”, devendo ser 

preservada a presunção de veracidade da entrega pelos correios no 

prédio da ré. ora, como pode o banco alegar nulidade para a citação e no 

mesmo endereço ter recebido a intimação para pagar a sentença 

condenatória? a conclusão é simples: o banco quedou-se inerte. Decido. 

Compulsando os autos verifica-se que houve citação através da pessoa 

Andreia Souza Macedo, qual a parte reclamada alega ser pessoa 

desconhecida, todavia, no parágrafo anterior de sua peça de impugnação 

a parte requerida informa que ficou cinte da lide somente em decorrência 

da intimação do cumprimento de sentença, que foi recebida também pela 

mesma Sra. Andreia Souza Macedo, (conforme avisos de recebimento 

juntado nos autos), destarte, a versão não é plausível para anular a 

citação. Não há nulidade a ser sanada tendo em vista a pessoa que 

recebeu a contrafé, senão vejamos a orientação legal: Observa-se o 

Enunciado 5 do FONAJE: “ENUNCIADO 5 – A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor.” O endereço declinado para 

citação não foi equivocado. É estabelecido a validade da citação dirigida 

ao endereço da reclamada e lá recebida, sem qualquer ressalva. Oportuno 

registrar, que COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MT e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 

pertencentes ao mesmo conglomerado econômico e são partes legítimas 

para responder a demanda conforme a Teoria da Aparência. Ante o 

exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença 

com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de março de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes. Primavera do Leste - MT, 19 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011345-39.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FERRARI NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011345-39.2014.8.11.0037 Autor: HENRIQUE FERRARI NUNES Réu: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO 

CAMPO PRIMAVERA LTDA SENTENÇA Vistos etc. Relatório dispensado 

pelo art.38 da Lei 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de Embargos a 

Execução oposta pelo executado em desfavor do exequente, sob o 

fundamento de nulidade de citação, tendo em vista que foi recebida por 

pessoa jurídica diversa. A requerida foi declarada revel no processo em 

epígrafe. Isso ocorreu porque a citação foi realizada em endereço diverso 

do correto, não da Administradora Embargante. O endereço no qual fora 

expedido a citação não pertence a Administradora do Consórcio Nacional 

Honda, mas sim a uma empresa diversa, Concessionária Canopus– 

Planetaruim Motos. Decido. Compulsando os autos verifica-se que houve 

citação através da empresa PLANETARIUM MOTOS, que se trata de loja 

autorizada e revendedora dos produtos HONDA, destarte, não compete ao 

consumidor fazer distinção entre loja, sucursal, sede... Não há nulidade a 

ser sanada tendo em vista a pessoa que recebeu a contrafé, senão 

vejamos a orientação legal: Observa-se o Enunciado 5 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço 

da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor.” Oportuno registrar, que as pessoas jurídicas citadas são 

partes legítimas para responder a demanda conforme a Teoria da 

Aparência. Ante o exposto, julgo improcedente os Embargos a Execução 

com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de março de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes. Primavera do Leste - MT, 19 de março de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI BERTOLDI BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003394-11.2017.8.11.0037 Reclamante: SOELI BERTOLDI 

BETTI Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. e KIRST & KIRST LTDA - ME 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Ante a não apresentação de contestação por parte do 

Reclamado KIRST & KIRST LTDA - ME, OPINO pela DECRETAÇÃO da 

REVELIA do mesmo, por ocorrer em confissão ficta, uma vez que deixou 

de contestar a ação e de impugnar as alegações e os documentos 

acostados à petição inicial pelo reclamante. Passo ao mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade 

de dívida em face da inserção de seu nome em certidão positiva de 

protesto promovida pela Reclamada, alegando que o débito protestado 

encontra-se quitado. O Reclamado BANCO BRADESCO, em contestação, 

alega que é apenas mediador, não tendo participação quando do 

convencimento da parte autora em adquirir o produto, aduz ainda que os 

valores são devidos e o Requerente tinha total conhecimento dos juros 

e/ou taxas cobradas e demais descontos, quando do seu não 

cumprimento ou atraso. Requer a improcedência da presente demanda. No 

caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do 
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ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(NCPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento, capaz de 

demonstrar a existência da relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados do Reclamante em registro de 

protesto. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do 

valor cobrado do Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade 

do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados negativos. Ademais, 

diante da inserção dos dados da parte autora no registro de protesto sem 

qualquer justificativa para tal, cabível a reparação pelos danos causados, 

uma vez que tal fato por si só já gera um abalo moral. Corroborando: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou 

demonstrada a legalidade do protesto noticiado na inicial. 2. Na hipótese, o 

protesto do título foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de 

indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como 

artigo 14, do CDC. 3. É desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa. 4. O valor da indenização a título de dano 

moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser 

majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. Trata-se de recurso 

inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência de débito e 

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

contados do evento danoso. A parte requerente interpôs recurso 

inominado buscando a majoração da indenização por danos morais. A 

parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento 

do recurso. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 2 É o relatório. VOTO Colendos Pares: Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente teve seu nome protestado, 

indevidamente, em razão de débitos não contraídos. No caso, cabia à 

parte recorrida fazer a prova da contratação, o que não veio aos autos. 

Assim, mostra-se indevido o protesto, dando ensejo a declaração de 

inexistência do débito e indenização pelo dano moral. A parte recorrente 

insurge-se contra o valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais, argumentando que é insuficiente para reparar o dano sofrido e 

que não atinge a sua finalidade pedagógica. Após detida análise dos 

autos, verifico que o inconformismo procede. 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, considerando as peculiaridades do presente 

caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única, tenho que o 

valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser 

majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo a 

repetição da conduta. Diante do exposto, conheço do recurso, pois 

tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o quantum 

indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a 

sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza 

R e l a t o r a .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

100128420158110028/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, opino PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial 

para: A) DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS discutidos nestes autos, 

proibindo as Reclamadas de efetuarem qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que 

as reclamadas, que procedam, no prazo máximo de 05 (dias), o 

CANCELAMENTO DO PROTESTO, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); C) 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagar a título de danos 

morais à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis 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 

juros de 1% ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação e a 

correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08; MANTENHO a liminar concedida no ID 

9248002. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 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. Primavera 

do Leste, 19 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004225-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALES ROBERTO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1004225-59.2017.8.11.0037 Requerente: MARCELINO DA 

SILVA CONCEICAO Requerido: TALES ROBERTO DIAS S E N T E N Ç A A 

parte reclamante, embora devidamente intimada (Id 9763359), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 10302955), sem apresentar 

qualquer justificativa plausível pela ausência na audiência de conciliação, 

sendo ainda representado por Roselene Santos Carlini. Vale ressaltar que 

o comparecimento pessoal das partes nas audiências é obrigatório, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo 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 o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “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). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 

pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 
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os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Ante o exposto, com fundamento no 

Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, OPINO 

pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da Reclamante à audiência. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), OPINO pela CONDENAÇÃO da promovente ao 

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. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 19 de março de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002151-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002151-32.2017.8.11.0037 Requerente: INSTITUTO 

EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME Requerido: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, do ACORDO firmado entre as partes nestes 

autos – Id nº 10895878. Em consequência, OPINO pela extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

NCPC. Comprovado o pagamento pactuado pelo Reclamado, e 

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. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

L e i d y d a i m e  B a r r o s  d e  A L m e i d 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. Primavera 

do Leste, 19 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004678-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004678-54.2017.8.11.0037 Requerente: JACKSON PEREIRA 

BARBOSA Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensando 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento 

antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na 

medida em que as provas entranhadas no processo são suficientes para 

o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da 

produção de outras provas. Sem preliminares, passo à análise do mérito 

da presente demanda. Postula a Reclamante, declaração de inexistência 

de débito, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais, sob o argumento de que sofreu cobranças 

indevidas de fatura quitadas. A Reclamada sustenta, em síntese, que o 

Requerente não efetua os pagamentos de suas faturas em dias, sendo 

plausível toda e qualquer cobrança. Requer a improcedência da ação. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que o 

Reclamante juntou aos autos documentos que comprovam os fatos 

constitutivos do seu direito, desincumbindo-lhe do disposto no inciso I, 

artigo 373, do NCPC, uma vez que apresentou as cartas e cobranças e o 

comprovante de pagamento da fatura cobrada. Ademais, a Reclamada não 

colacionou aos autos qualquer documento capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do 

ônus probatório que lhe competia. De igual forma, devidamente 

comprovado os danos extrapatrimonais, porquanto a atitude arbitrária da 

Reclamada causou à parte Reclamante dano passível de ser indenizado, 

notadamente porque o consumidor não pode ficar à mercê de cobranças 

injustificadas. Assim, tenho que o caso vertido nos autos ultrapassa a 

seara do mero aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante o 

desrespeito e descaso com que as empresas Reclamadas agiram perante 

a consumidora, porquanto se recusaram a atender a solicitação da 

Reclamante, bem ainda, efetuou cobranças ilegítimas. Aliás, o só fato das 

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos 

e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA dos 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido 

nestes autos relativos a linha telefônica de nº 66-9.9636-6262, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

2.000,00 (dois mil reais); B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no 

prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais); C) 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 8.000,00 (oito 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 juros de 1% ao mês, a 

partir do evento disponibilização da negativação e a correção monetária 

pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 

03/11/08. MANTENHO a liminar concedida no Id nº 10104160. Com arrimo 

no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime 

Barros de Almeida 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. Primavera do Leste, 19 de março de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011481-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELDMAR FELIX DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011481-65.2016.8.11.0037 Requerente: ELDMAR FELIX DE 

SOUSA Requerido: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

mérito. Alega a Reclamante que teve seus dados incluídos indevidamente 
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nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito que alega 

desconhecer, pois não celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a 

declaração de inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os 

valores negativados são devidos, visto que a autora contratou serviços 

de telefônia, utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com 

suas obrigações. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada 

de relatórios de chamadas e históricos de faturas relativas ao uso da linha 

telefônica. Vale ressaltar que a Reclamante não impugnou aos fatos 

alegados e documentos apresentados pela Requerida. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, não havendo que se falar em inexistência de 

relação contratual, inexigibilidade do débito, ou dever de indenizar por 

parte da Reclamada. Corroborando: RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – JUNTADA DE FATURAS QUE 

COMPROVAM A HABITUALIDADE DE PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO E DO 

CONSUMIDOR IMPROVIDO. Não restando comprovado nos autos os fatos 

constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Recurso do Reclamado conhecido e provido para julgar 

improcedente a pretensão inicial. Recurso do Reclamante conhecido e 

improv ido .  (P roced imen to  do  Ju izado  Espec ia l  C íve l 

219274620178110001/2017, , Turma Recursal Única - TJMT, Julgado em 

31/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017) Conclui-se, ainda, que devido 

ao fato da parte autora ter alterado a verdade dos fatos, para obter 

vantagem, pois utilizou o judiciário para fim contrário, com o intuito de 

retirar todas as restrições de seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé 

tentando induzir esse juízo ao erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. 

Evidente a má-fé da parte Reclamante pois tenta, de forma desprezível, 

utilizar-se da justiça para fins escusos, para ilegalmente se ver livre de 

dívida de excesso de consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, e ainda RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 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. Com arrimo no que dispõe o inciso I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Leidydaime Barros de Almeida 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. Primavera do Leste, 19 de março de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR PEREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT0019713A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010136-64.2016.8.11.0037 Requerente: CONTUDO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI Requerido: ADVAIR PEREIRA DE 

SOUSA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. O prazo para ajuizamento de ação contra 

emitente de cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia 

seguinte à data de emissão. O entendimento, já pacificado no STJ, foi 

consolidado pela 2ª seção na súmula 503. “Qualquer dívida resultante de 

documento público ou particular, tenha ou não força executiva, 

submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do respectivo 

vencimento”, afirmou o colegiado em sua decisão, dessa feita, como o 

processo foi autuado em 27/01/2016, sendo que as emissões das cártulas 

se deram todas no ano de 2007, devendo ser considerados prescritos. 

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e JULGO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 

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. 

Primavera do Leste, 17 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALFA SERRA TALHADA LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011327-47.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. 

REQUERENTE: FABRIANO JOSE DA SILVA REQUERIDO: CENTRO DE 

FORMACAO DE CONDUTORES ALFA SERRA TALHADA LTDA - ME I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, na 

qual a parte reclamante alega que contratou os serviços da reclamada 

para troca de categoria da sua Carteira Nacional de Habilitação. Narra que 

realizou todas as aulas junto a reclamada e realizou o pagamento do valor 

de R$400,00 (quatrocentos reais). O autor afirma que teve que mudar de 

estado e conseguiu fazer a transferência do processo do Detran/PE para 

o Detran/MT. Contudo, as aulas realizadas junto a requerida não constam 

no sistema do Detran, o que impede a troca de categoria da CNH. O 

reclamante alega que solicitou por diversas vezes a reclamada para que 

lançasse as aulas no sistema do Detran, o que não ocorreu até a presente 

data. Assim, a reclamante requer a devolução dos R$400,00 

(quatrocentos reais) pagos a reclamada e a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em virtude da inscrição 

indevida. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

reclamada, apesar de devidamente citada (id 3616629 - Pág. 1), não 

compareceu à audiência de conciliação realizada nestes autos, e nem 

apresentou justificativa plausível de sua ausência. Desta forma, em se 

tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, 

conforme determina o artigo 20 da Lei 9.099/95, com o imediato julgamento 

da causa, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. 3. No mérito a pretensão é PROCEDENTE. Da análise 

dos autos, o recibo (id 3616614) e os processos administrativos do 

Procon/MT (id 3616618), indicam que houve falha na prestação do serviço 

quando a reclamada deixou de lançar as aulas do reclamante no sistema 
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do Detran. Cabia a reclamada apresentar contestação e documentos 

comprovando que os fatos narrados na inicial não correspondem a 

realidade. Contudo, a reclamada não se fez presente na audiência de 

conciliação e também não apresentou contestação no prazo legal, 

quedando-se inerte diante das afirmações da reclamante. Assim, a 

reclamada não cumpriu com seu ônus processual de provar fatos 

impeditivos ou extintivos do direito da autora, conforme determina o artigo 

373, inciso II do CPC. Desta feita, presume-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis. A responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada não lançou no sistema do Detran as aulas contratadas pelo 

reclamante. Ressalto que a falha na prestação do serviço cometida pela 

reclamada é passível de indenização por dano moral, na medida que 

impediu ou pelo menos dificultou que a parte reclamante arrumasse novo 

emprego. Isso ocorre porque a alteração da CNH pleiteada pelo reclamante 

foi feita com o objetivo de ele arrumar novo emprego na cidade de 

Primavera do Leste/MT. Com falha na prestação do serviço o reclamante 

não conseguiu a alteração da carteira e consequentemente não conseguiu 

arrumar novo empregou o que certamente causou prejuízos financeiros e 

abalo psicológico ao autor. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No tocante aos danos materiais, 

entendo que a reclamada deverá restituir ao reclamante o valor de 

R$400,00 (quatrocentos reais) pagos pela prestação do serviço. A 

reparação dos danos materiais é devida, pois o artigo 20, inciso II do 

Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor de serviços 

responde pelos vícios de qualidade que os torne impróprios ao consumo 

ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de 

perdas e danos. Assim, a reclamada deverá restituir ao reclamante o valor 

pago pela prestação de serviços defeituosa. III – DISPOSITIVO Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) condenar a reclamada a restituir a parte reclamante o valor 

de R$400,00 (quatrocentos reais) pagos pela prestação de serviços 

defeituosa. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do 

desembolso; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação. 

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. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. 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, 19 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011991-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011991-78.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: ANTONIA CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I, do CPC. Fundamento e decido. A priori, determino de ofício a correção do 

valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. A parte reclamante ingressou com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais e Tutela Antecipada, 

ao argumento que seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, em virtude de dívida que desconhece. A 

parte reclamada contesta a petição inicial afirmando que a parte 

reclamante celebrou com o Banco BV Financeira contrato de 

financiamento no valor de R$9.211,07 (nove mil, duzentos e onze reais e 

sete centavos) a ser adimplido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 

porém a reclamante realizou o pagamento de 20 (vinte) parcelas, restando 

inadimplente com as parcelas de nº 21 à 36. A reclamada explica que o 

crédito que a BV Financeira possui com a reclamante, foi cedido a 

reclamada, passando ela a ser a nova credora da parte autora. Assim, 

sendo a reclamada atual credora da reclamante, passou a exercer os atos 

de cobrança levando o nome da parte autora a ser incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito. Visando comprovar suas alegações, a parte 

reclamada juntou a contestação Cédula de Crédito Bancário (id 8683362); 

Termo de cessão (id 8683369); Carta de aviso de débito (id 8683375); 

Extrato de dívida (8683377); Detalhamento das parcelas pagas (8683383). 

Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial 

e apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o 

que o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à defesa. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. In casu, 

vislumbro que a parte reclamante não apresentou impugnação. O código 

de processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser 

autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra 

quem foi produzido. 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 débitos, nem de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. 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 
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jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento), sobre o 

sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, 

ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Determino a retificação do valor da causa para constar o valor 

de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Após o trânsito em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. 

Não sendo pagas, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada no Sistema PJE. 

Intime-se. Às providências. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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, 20 de março de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003641-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOBBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003641-89.2017.8.11.0037 Promovente: FABIO GOBBO 

Promovido: ITAU UNIBANCO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

mérito. Alega a Reclamante que teve seus dados incluídos indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito que alega 

desconhecer, pois não celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a 

declaração de inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e 

indenização por danos morais. Em contestação, a Reclamada alega e 

comprova que a Reclamante possui débito em aberto, que não foram 

pagas, traz provas suficientes, comprovando a origem do débito, o que 

afasta a indicação de contratação fraudulenta. Vale ressaltar que a 

Reclamante não apresentou impugnação aos fatos alegados e 

comprovados em contestação. Sendo assim, tenho que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, demonstrando que a 

negativação não ocorreu de forma indevida, tendo em vista tratar-se de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

a existência do débito. Posto isso, pelo documentos acostados aos autos 

é fácil observar que a dívida realmente existe, e a parte autora com ela 

contratou. Assim, vejo que é temerário declarar a inexistência de um 

débito mediante o simplório argumento de que não contratou, ainda mais 

quando as argumentações da reclamada se torna suficiente para 

comprovar a existência da relação jurídica. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes, não havendo que se falar em inexistência de relação 

contratual, inexigibilidade do débito, ou dever de indenizar por parte da 

Reclamada. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 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. Primavera 

do Leste, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000391-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE FATIMA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000391-82.2016.8.11.0037 Reclamante: ELENICE DE FATIMA CORREIA 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Afirma a parte autora que no dia 26 de 

outubro acessou o portal do aluno no curso de direito, onde é acadêmica 

10º semestre do curso de Direito da UNIC Primavera do Leste, 

regularmente matriculada na empresa ré, mas, percebeu que faltava no 

seu ambiente virtual AVA a matéria TCC3, foi apurar o ocorrido, pois, já 

havia cursado 50% da disciplina, quando foi falar com a coordenadora do 

curso a mesma informou que, “por ordens superiores a matéria TCC 3 foi 

bloqueada do portal, pois, a aluna não poderia cursar duas etapas ao 

mesmo tempo disciplinas do TCC2/3 e TCC3/3, que a autora estava 

matriculada em ambas as disciplinas à três meses e cursando 

regularmente, tempo sob a alegação de uma ser pré-requisito da outra e 

com previsão no regimento geral e interno, contudo, não existe normativa 

nesse sentido. Liminar deferida. Em contestação alega a reclamada que a 

requerente já cursou a disciplina que estava reprovada, bem como já 

colou grau, que se a parte requerente queria tanto colar grau juntamente 

com a turma, deveria ter se esforçado mais para obter aprovação na 

matéria e não ficar com nenhuma pendência acadêmica, conforme se 

verifica do histórico escolar do requerente, se durante o período em que 

inicialmente cursou a disciplina TCC II tivesse obtido a aprovação, 

possivelmente teria concluído o curso, o que ocorreu somente por força 

da liminar, já restou explicitado acima que não houve ‘sumiço’ e sim pelo 

motivo de que a requerente havia reprovado na disciplina TCC II, e 

portanto, diante de ser pré-requisito do TCC III, tão logo o sistema detectou 

a reprovação, a disciplina foi retirada do Portal do Aluno, que restou 

suficientemente demonstrado que os danos morais alegados não 

ocorreram e, se ocorridos, não os foram por culpa ou responsabilidade da 

ré. É o breve relato. Da Perda de Objeto. Apesar da graduação da parte 

reclamante existem outros pedidos a serem apreciados, motivo pelo qual 

rejeito a preliminar e passo a analisar o mérito. Decido. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante cursava até o momento anterior ao 

ajuizamento da ação duas matérias concomitantemente TCCII e TCCIII, 

inclusive estando bem adiantada em seu decurso, fatos estes 

incontroversos. É cediço também que em determinada ocasião no decorrer 

do semestre a matéria TCCIII foi solapada de sua grade curricular em pleno 

andamento do semestre letivo, atitude que foi justificada pela diretoria 

alegando que pelo fato de ser a matéria dependente de outra, não poderia 

ser cursada sem a aprovação na anterior. O que se depreende do caso 

em tela é que a instituição de ensino requerida, de forma arbitrária, após 

disponibilizar a matéria no portal virtual da parte reclamante, inclusive 

cursada parcialmente, resolveu sem embasamento legal remover matéria 

da grade curricular de seu aluno, causando visível transtorno e colocando 

em risco a formatura da parte autora e majorar o custo de seus estudos. 
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Por sua vez a requerida quando oportunizada chance de provar que agiu 

corretamente não se esquivou das assertivas e provas ventiladas pela 

reclamante. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

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

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Tenho que efetivamente houve 

falhas na prestação do serviço, na medida em que a reclamada removeu 

matéria cursada parcialmente de forma indevida da grade curricular da 

parte reclamante, atitude que não foi respaldada por documento ou 

argumento idôneo, ademais, a própria requerida confessa “tão logo o 

sistema detectou a reprovação, a disciplina foi retirada do Portal do 

Aluno”, destarte, questiona-se a segurança do portal eletrônico utilizado 

que se mostrou ineficiente. No que concerne ao dano moral, é importante 

mencionarmos que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. 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, 

conforme pontua a jurisprudência: Dano moral puro – Caracterização – 

Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, 

na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, 

configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ, RESP., 4ª Turma, 

Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285). No que 

tange ao quantum indenizatório, cumpre 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. Nessa trilha leciona SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de 

confirmar a liminar deferida; bem como, para condenar a reclamada ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Deixo de condenar a reclamada em 

repetição de indébito vez que cursou a matéria retirada de sua grade 

curricular. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 20 de março de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 20 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010154-85.2016.8.11.0037 Requerente: TANIA OLIVEIRA 

DA SILVA Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Insta salientar que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar 

(ID 8284325), porém se manteve inerte. Trata-se de Ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer, todavia se torna impossível decidir nos autos por 

falta de manifestação da parte, outrossim, encontrando-se o feito 

paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte interessada. 

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; Ademais, está evidente que a parte interessada não mais tem 

necessita da continuidade do feito, visto que afirmou que não faz mais uso 

do medicamento pretendido, conforme manifestação da Assessoria de 

Demandas Judiciais no id. 3343977. Ante o exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar 

concedida - ID 3343901. Arquive-se Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 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. 

Primavera do Leste, 20 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012008-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA CARLA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8012008-17.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: LIGIA CARLA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Preliminar Da competência do 

juizado especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, 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 epígrafe. Mérito A 

priori, determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 

292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora 

não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente 

caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por 

danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte 

autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome incluído no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito, por dívida com a reclamada no valor de R$109,33 (cento e nove 

reais e trinta e três centavos). No entanto, a reclamante afirma que 

desconhece a dívida em questão. Contesta a reclamada afirmando que a 

parte reclamante possuía linha telefônica habilitada em seu nome que 

atualmente está cancelada por inadimplência. Aduz ainda que as 

alegações da parte autora não correspondem com a realidade, pois existe 

contrato devidamente assinado, bem como documentos que demonstram 

regular utilização da linha. Visando comprovar os fatos alegados em sua 

contestação a parte reclamada fez a juntada dos seguintes documentos: • 

Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós-Pagos 

(Ids 3622769, 3622789, 3622796, 3622806, 3622810); • Documentos 

pessoais da parte reclamante (id 3622803); • Fatura de consumo (id 

3622777, 3622784, 3622815, 3622821, 3622828). Cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à defesa. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Na impugnação a 

reclamante afirmou que as assinaturas presentes nos termos de adesão 

em nada se assemelham com a assinatura constante no Termo de 

Audiências e também sustentou que a reclamada não apresentou 

documento legítimo que comprove a legalidade da restrição. Através do 

conjunto probatória apresentado pela parte reclamada é possível 

constatar que os fatos se deram conforme narrado na contestação. 

Analisando as assinaturas presentes nos Termos de Adesão de Pessoa 

Física para Planos de Serviços Pós-Pagos (Ids 3622769, 3622789, 

3622796, 3622806, 3622810), observa-se que elas são extremamente 

parecidas com as assinaturas presente nos documentos que instruem a 

inicial. Ademais, a parte reclamada juntou ao processo cópia do 

documento pessoal da parte reclamante e está cópia não foi impugnada 

pela parte reclamante e nem mesmo foi explicado como esse documento 

de caráter pessoal foi parar nas mãos da reclamada. Não existe nenhuma 

notícia no processo dando conta que os documentos pessoais da parte 

reclamante foram perdidos, furtados ou até mesmo roubados. O código de 

processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presumem ser autêntico 

os documentos quando não houver impugnação da parte contra quem foi 

produzido. Cabe salientar que os documentos apresentados no momento 

da contratação são os mesmo documentos que foram utilizados para 

instruir a petição inicial. No tocante ao débito, ao contrário do que a parte 

reclamante alega, a parte reclamada juntou ao processo as faturas que 

originaram o débito descrito na restrição. Contudo, as faturas não foram 

impugnadas pela parte reclamante e não foi apresentado comprovante que 

indique o pagamento das faturas. Assim, a parte reclamante não cumpriu 

com o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito, devendo-se 

reputar como verdadeiro os fatos narrados na contestação. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, 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 débitos e nem de configuração de danos morais. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a reclamada. 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. Com 

efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao 

pagamento dos débitos, entendo, ser legítimo visto que restou comprovada 

a existência de débito pendente de pagamento, contudo, apenas no valor 

da restrição, visto que não foi colacionado nos autos demonstrativo do 

cálculo do débito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento), 

sobre o sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decido pela procedência em parte do pedido contraposto, para 

condenar a parte reclamante ao pagamento de R$109,33 (cento e nove 

reais e trinta e três centavos), referente ao valor do débito descrito na 

restrição, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto. Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 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, 20 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO MILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO IMPERIAL PAULISTA DE PROTECAO MATERIAL AOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002089-89.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SEGURO]. REQUERENTE: 

AURELIO MILEO REQUERIDO: ASSOCIACAO IMPERIAL PAULISTA DE 

PROTECAO MATERIAL AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de Ação de Reparação por 

Danos Materiais e Morais, na qual a parte reclamante alega que contratou 

o serviço de cobertura de danos materiais ofertados pela reclamada, para 

assegurar seu veículo. Aduz que seu veículo sofreu sinistro no dia 18 de 

maio de 2016. Após a abertura do sinistro a reclamada negou o conserto 

do veículo na comarca onde reside o reclamante, exigindo que o veículo 
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fosse deslocado para a cidade de Uberaba-MG para realização dos 

reparos. O reclamante alega que após envio do veículo para reparo a 

reclamada ficou omitindo informações a respeito do conserto e forçou ele 

a se descolar a cidade de Uberaba-MG para verificar o progresso dos 

serviço. O deslocamento a cidade de Uberaba ocorreu por duas vezes, 

sendo que na segunda vez o reclamante se viu obrigado a permanecer do 

dia 24/outubro/2016 a 04/novembro/2016 na cidade até o término do 

conserto do veículo. Ressalta o autor que a conclusão dos reparos se deu 

porque ele começou a fiscalizar de perto os trabalhos e a fornecer peças, 

pois a requerida estava procrastinando o conserto sem justo motivo. O 

reclamante enfatiza que da data do sinistro até a efetiva entrega do 

veículo transcorreram 170 dias, sem que ele pudesse utilizar seu bem. 

Assim, o reclamante requer o ressarcimento de todos os valores gastos 

com alimentação, deslocamento, combustível, hospedagem e compra de 

peças, além de indenização por danos morais em virtude da demora na 

entrega do veículo. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamada, apesar de devidamente citada (id 

9113243 - Pág. 1), não compareceu à audiência de conciliação realizada 

nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível de sua ausência. 

Desta forma, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, conforme determina o artigo 20 da Lei 9.099/95, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito a pretensão é 

PROCEDENTE. Da análise dos autos, observa-se nos documentos trazidos 

pela parte reclamante que os fatos narrados na petição inicial se 

apresentam verossímeis. Cabia a reclamada apresentar contestação e 

documentos comprovando que os fatos narrados na inicial não 

correspondem a realidade. Contudo, a reclamada não se fez presente na 

audiência de conciliação e também não apresentou contestação no prazo 

legal, quedando-se inerte diante das afirmações da reclamante. Assim, a 

reclamada não cumpriu com seu ônus processual de provar fatos 

impeditivos ou extintivos do direito da autora, conforme determina o artigo 

373, inciso II do CPC. Desta feita, aplica o efeito da revelia previsto no 

artigo 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. 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. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada 

em não efetuar o conserto do veículo em um prazo razoável. Conforme 

descrito na inicial, o acidente ocorreu no 18 de maio de 2016 e a entrega 

do veículo ocorreu na cidade de Uberaba-MG, no dia 04 de novembro de 

2016. O atraso injustificado, além de privar o reclamante do regular uso do 

seu veículo também causou diversos transtornos como preocupação, 

desgosto, estresse e humilhação. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

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$ 12.000,00 (doze 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. Foi grande o desgaste psíquico que 

a parte reclamante passou. No tocante aos danos materiais, entendo que 

a pretensão da parte reclamante deve ser acolhida. As provas dos autos 

indicam que com a falha na prestação do serviço, a reclamada causou 

além de dano moral, diversas despesas que foram suportadas pelo 

reclamante para reparação do veículo. Existem nos autos notas fiscais de 

diversas peças e serviços que foram pagos pelo reclamante para a 

conclusão dos serviços. Também existem notas fiscais de diversas 

despesas com alimentação, hospedagem e transportes que surgiram em 

virtude da negativa da reclamada realizar os reparos na comarca onde 

reside o reclamante. Havendo prova de que todas as despesas foram 

criadas em virtude da falha na prestação do serviço, a reclamada deverá 

restituir ao reclamante o montante de R$ 18.721,60 (dezoito mil, 

setecentos e vinte um reais e sessenta centavos) a título de indenização 

por danos materiais. III – DISPOSITIVO Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar 

a reclamada a restituir a parte reclamante o valor de R$ 18.721,60 (dezoito 

mil, setecentos e vinte um reais e sessenta centavos) a título de dano 

material. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 

cada desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da 

citação; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a 

partir desta data. 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. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. 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, 20 de 

março de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000382-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000382-86.2017.8.11.0037 Promovente: LOJAS AVENIDA 

S/A Promovido: RENATA CARRETO Vistos etc. Compulsando os autos, 

constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o cumprimento da sentença anexando 

planilha de débito atualizada ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção processual, permaneceu inerte, evidenciando o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 
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submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 20 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, 20 de março de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHOLSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003167-21.2017.8.11.0037 Reclamante: ALEXANDRE PACHOLSKI 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que seu nome foi 

negativado pela reclamada em decorrência de inconsistência de dados de 

pagamento do seu financiamento estudantil, que foi requerida a retificação 

das informações prestadas, que a instituição de ensino descumpriu a 

normativa inerente ao caso. Em defesa a requerida sustenta que o 

Requerente fora devidamente incluído no rol de inadimplentes, por sua 

única e exclusiva culpa, uma vez que não pagou as mensalidades 

referentes ao contrato estudantil assinado entre as partes, isso porque 

quando o requerente informou no seu aditamento do FIES o valor da 

mensalidade, foi informado a menor, ou seja, culpa única e exclusiva sua, 

eis que o detentor do contrato de financiamento, que o autor aderiu ao 

FIES (Financiamento Estudantil) no 1º semestre de 2016, contudo, o valor 

da mensalidade para o curso de Engenharia Civil à época da contratação 

era de R$ 1.538,00 e o aluno informou para o FIES que o valor da 

mensalidade era de R$ 1.228,00 – não tendo a requerida qualquer 

conhecimento de onde o autor ‘tirou’ esse valor, que o requerente é 

devedor perante a instituição requerida. É o breve relato. Da 

Litispendência. Conforme verificado, o processo em tramite perante a vara 

federal que envolvem ambos litigantes nesta ação, não se discute matéria 

inerente a pedido indenizatório referente ao apontamento negativo, razão 

pela qual entendo inexistir a figura da litispendência. Da Ilegitimidade 

Passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação 

deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão contra 

qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e 

serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo 

único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Decido. O nome 

da parte autora foi inserido no rol de inadimplentes pela empresa ré frente 

a mensalidades inadimplidas em decorrência de informações equivocadas 

prestadas pelo próprio autor, de outra banda, podemos verificar que 

conforme faz prova, o autor havia requerido a retificação dos dados que 

ensejaram o imbróglio que embaraçou a quitação periódica das 

mensalidades perante a empresa ré e neste interim houve a cobrança e 

negativação do nome do autor relativo aos valores não recebidos pela 

instituição de ensino. Tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

do serviço, na medida em que a reclamada realizou negativação em nome 

do autor em uma conduta desamparada pela lei vigente, posto que o 

requerente apesar de ter informado valor enganado, diligentemente 

requereu sua retificação, assim, injustificado o apontamento pejorativo 

realizado pela parte ré. No que concerne ao dano moral, é importante 

mencionarmos que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. 

Cumpre registrar a desnecessidade de provar a existência do dano moral, 

uma vez que se trata de dano in re ipsa: “O dano moral decorrente da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente é considerado in re ipsa, 

isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e 

decorre do próprio fato. Inexistindo critérios determinados e fixos para a 

quantificação do dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito 

com moderação, atendendo às peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, 

RESP nº 1.105.974/BA, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, 

grifo de agora).” 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, conforme pontua a jurisprudência: Dano moral 

puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação 

nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de 

uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ, 

RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 

34/285). No que tange ao quantum indenizatório, cumpre 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. Nessa trilha leciona 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos 

morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um 

por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 
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disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de março 2.018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 20 de março 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VILLAS BOAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000824-52.2017.8.11.0037 Reclamante: VINICIUS VILLAS BOAS 

MARTINS Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA e BANCO DO BRASIL 

S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Relata a 

parte autora que seu nome foi negativado pela reclamada em decorrência 

de falha na prestação de serviço de ambas as reclamadas. Em defesa a 

requerida BANCO DO BRASIL S.A sustenta que banco réu é apenas um 

repassador de valores, sendo necessário que o primeiro réu, UNIC 

repasse as informações a fim de levantar o FIES, que cumpre esclarecer 

que o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior – FIES é um 

programa do Ministério da Educação - MEC destinado a financiar a 

graduação presencial na educação superior de estudantes matriculados 

em instituições não gratuitas, aditamento não é feito automaticamente: a 

IES inicia o processo de aditamento no SisFIES e aguarda a confirmação 

de dados pelo estudante na web e posterior comparecimento à CPSA para 

validação das informações. Os contratos não aditados, terão o seu prazo 

de utilização suspenso por, no máximo, 2 (dois) semestres consecutivos, 

desde que o estudante não tenha feito uso deste direito anteriormente e 

não tenha esgotado o prazo regular do curso, desta feita, verifica-se que 

não existe qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, não sendo 

cabível arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse da parte 

autora. A parte reclamada UNIC se defende alegando incompetência do 

juizado especial – necessidade de intervenção de terceiros, que o FNDE – 

Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação deverá fazer parte 

do polo passivo, pois é este órgão que disponibiliza as datas para os 

alunos fazerem os aditamentos, que a Unic Educacional Ltda., não é parte 

legitima para figurar no polo passivo da demanda, que a requerida não é 

parte pois não é ela quem é responsável pelo financiamento, sendo este 

requisito intrínseco ao aluno, pois ele quem adere ao financiamento 

estudantil, e quando se torna beneficiário do FIES, é a este aluno que está 

a obrigação de fazer, os aditamentos, uma vez que esta norma está no 

contrato entre o aluno e o Governo Federal, através do agente 

financiador, que no caso em concreto, é o BANCO DO BRASIL – corréu . 

Que o requerente preencheu seu cadastro, finalizando portanto o 

aditamento contratual até o 2º semestre de 2016, e após este semestre, 

começou os problemas, alheios a Instituição de Ensino Requerida, pois 

para a IES aparece, no site do SISFIES, a mensagem “Cancelado por 

decurso de prazo do BANCO”, Assim, esta contestante não tem qualquer 

culpa ou ingerência no Contrato de Financiamento, uma vez que esta 

situação vivenciada é totalmente alheia à requerida. É o breve relato. Da 

Ilegitimidade Passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em 

contestação deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão 

contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do 

produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no 

parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Da 

Intervenção de Terceiros. Nos Juizados Especiais Cíveis, de acordo com o 

art. 10, da Lei n. 9.099/95, não se admite a intervenção de terceiros e a 

assistência, pois o procedimento adotado orienta-se pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Por expressa vedação da lei de regência no âmbito dos juizados especiais 

não é admitida a intervenção de terceiros, de tal modo que a reclamada 

não poderia requerer a inclusão de parte não acionada. Decido. 

Manifestou-se assim o nobre julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 

07035112320158070016 perante a Segunda Turma Recursal do TJDF 

publicada em 04/09/2015: “1. A revelia traz a presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, o que lhe permite exigir da parte a comprovação desses fatos haja 

vista a relatividade daquela presunção. 2. Incorre em cerceamento de 

defesa e amplo acesso à justiça, quando, diante da evidência das provas 

documentais apresentadas, orçamentos, fotos do local e do veículo 

acidentado, somando-se a presunção advinda da confissão ficta, 

decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência de provas por 

parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, necessário ouvir 

a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente nos Juizados, 

quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 da Lei n. 

9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com vistas a 

ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de aplicar a 

presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, afasto a presunção de veracidade diante 

da intempestividade da contestação apresentada pela reclamada UNIC 

EDUCACIONAL LTDA e analiso o feito diante das provas juntadas nos 

autos. O nome da parte autora foi inserido no rol de inadimplentes pela 

empresa ré UNIC EDUCACIONAL LTDA frente a mensalidades inadimplidas 

em decorrência de anomalia que não permitiu a regularização do FIES e 

seus consequentes repasses à instituição de ensino, de outra banda, 

podemos verificar que a reclamada BANCO DO BRASIL alega que não é 

responsável por qualquer dano sofrido pelo autor vez que é apenas um 

repassador de valores, sendo necessário que o primeiro réu, UNIC 

repasse as informações a fim de levantar o FIES, por sua vez a reclamada 

UNIC alega ter a requerida BANCO DO BRASIL descumprido prazo. Tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, na medida em 

que a houve negativação em nome da parte autora por culpa concorrente 

das demandadas, vez que a parte requerente cumpriu com seu mister 

realizando o aditamento, todavia, em decorrência da má administração das 

acionadas houve ofensa a honra da parte autora. No que concerne ao 

dano moral, é importante mencionarmos que a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. 

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada como 

fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Cumpre registrar a desnecessidade de 

provar a existência do dano moral, uma vez que se trata de dano in re 

ipsa: “O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a 
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prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. Inexistindo 

critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, 

recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, atendendo às 

peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, RESP nº 1.105.974/BA, 3ª 

Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, grifo de agora).” 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, conforme 

pontua a jurisprudência: Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, 

em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na 

tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se 

o dano moral, passível de indenização (STJ, RESP., 4ª Turma, Rel. Min. 

Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285). No que tange ao 

quantum indenizatório, cumpre 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. Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é 

aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A jurisprudência trilha o caminho 

do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do 

justo ressarcimento: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação 

de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias 

do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória 

por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o 

ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica 

da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio e condenar a reclamada UNIC 

EDUCACIONAL LTDA por seu descumprimento no valor de R$ 3.000,00 a 

serem corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês 

desde o seu arbitramento. - Condenar solidariamente as reclamadas ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos 

pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de março 2.018. Publicado 

e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 20 de março 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011339-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011339-61.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: DORGIVAL SEVERINO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, por dívida no valor de R$2.583,34 (dois mil, quinhentos e 

oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). Contudo, narra a 

requerente que desconhece o valor cobrado pela reclamada. Ao 

contestar, a reclamada afirma que houve regular contratação do cartão de 

crédito, sendo que a cobrança descrita na restrição é decorrente de sua 

utilização. A reclamada afirma que o cartão de crédito foi entregue no 

endereço descrito na inicial no dia 08/01/2013. Narra que a parte 

reclamante fez pagamentos do cartão ao longo de 25 (vinte e cinco) 

meses, porém em 20/04/2015, deixou de quitar as faturas, acumulando 

saldo devedor de R$6.686,86 (seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e 

oitenta e seis centavos). Cabia à requerida impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à defesa. Visando comprovar suas alegações a 

parte requerida fez a juntada dos seguintes documentos: • AR da entrega 

do cartão de crédito (id 3616782 - Pág. 2); • Resumo de movimentações do 

cartão de crédito (id 3616797 - Pág. 1/12); • Faturas de consumo do 

cartão de crédito (id 3616810 - Pág. 1/60). Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. A parte reclamante ao impugnar a 

contestação afirmou que não realizou qualquer tipo de contrato com a 

reclamada, não possuindo vinculo jurídico com a ré que justifique a 

cobrança. Contudo, os documentos apresentados pela reclamada 

demonstram que o presente caso não se trata de fraude e que a parte 

reclamante utilizou dos serviços oferecidos pela instituição bancária ré. 

Observa-se nas faturas de consumo e no resumo de movimentações 

trazidos pela parte requerida que o cartão de crédito foi utilizado por longo 

período. Inicialmente as faturas eram pagas de forma espontânea e 

pontual, sendo que a inadimplência sobreveio após 25 (vinte e cinco) 

meses de uso do cartão. O falsário ao realizar o crime busca obter uma 

vantagem indevida e, em regra, não realiza pagamento dos débitos que 

adquiriu em nome de terceiros. Assim, observa-se que o presente caso 

não se trata de fraude em virtude do longo período de pagamento. Pela 

análise das faturas de consumo é possível concluir que a parte 

reclamante contratou cartão de crédito, inicialmente conseguiu adimplir as 

obrigações assumidas, porém não soube administrar a facilidade de 

crédito oferecida pela instituição bancária e acabou se endividando. 

Ademais, existe prova no processo indicando que o cartão de crédito foi 

entregue no endereço da parte reclamante. Essa prova nem sequer foi 
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impugnada pela parte reclamante. 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 da devedora 

no cadastro restritivo de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. 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. Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a 

parte reclamante ao pagamento dos débitos, entendo ser legítimo, visto 

que restou comprovada a existência de débito pendente de pagamento, 

contudo, apenas no valor da restrição, visto que não foi colacionado nos 

autos demonstrativo do cálculo do débito. Isto posto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento), sobre o sobre o valor da causa, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decido pela procedência em parte do pedido 

contraposto, para condenar a parte reclamante ao pagamento de 

R$2.583,34 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 

centavos), referente ao valor do débito descrito na restrição, corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Determino 

a retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza 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, 20 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011517-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8011517-10.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: JOAO FERREIRA LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que “in casu” o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito A priori, determino de ofício a 

correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Sustenta a parte reclamante que teve seu nome incluído 

no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida com 

a reclamada no valor de R$ 102,95 (cento e dois reais e noventa e cinco 

centavos). Contudo, a parte reclamante afirma desconhecer a dívida em 

questão. Ao contestar a petição inicial a parte reclamada afirma que houve 

a regular contratação dos serviços pela parte reclamante através da 

assinatura dos contratos e da apresentação dos documentos pessoais. A 

parte reclamada afirma que houve habilitação dos serviços e diversos 

pagamentos, porém, por mera liberalidade, a parte autora deixou de 

efetuar o pagamento das faturas do contrato, o que levou seu nome a ser 

inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à defesa. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. In casu, vislumbro que a parte 

reclamante não apresentou impugnação. O código de processo civil, no 

artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser autêntico o documento 

quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, 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 débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. 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. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento), sobre o 

sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, 

ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Determino a retificação do valor da causa para constar o valor 

de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

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, 20 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004617-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO TEODORO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004617-96.2017.8.11.0037 Requerente: MAIKO TEODORO 

MATOS Requerido: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento antecipado da lide 

se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de 
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outras provas. Sem preliminares, passo à análise do mérito da presente 

demanda. Postula a Reclamante, declaração de inexistência de débito, bem 

como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, sob o argumento de que sofreu cobranças indevidas de 

fatura inexistentes. A Reclamada sustenta, em síntese, que a fatura 

refere-se a contratação de serviços utilizados, entretanto, informa não 

constar nenhum débito em aberto em nome do Requerente em seus 

registros. Requer a improcedência da ação. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que o Reclamante juntou aos autos 

documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, 

desincumbindo-lhe do disposto no inciso I, artigo 373, do NCPC, uma vez 

que apresentou a fatura de cobrança, declaração da empresa da não 

existência de débitos e registro de reclamação junto ao Procon. Ademais, 

a Reclamada não colacionou aos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se 

desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia. Entretanto, 

não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, alegando à parte 

autora os danos materiais sofridos, deixou de comprovar o fato, visto que 

não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento das faturas 

colacionadas aos autos. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado é a improcedência do pedido quanto aos danos materiais com 

devolução em dobro, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não 

é cabível o pleito de danos materiais. De outra forma, devidamente 

comprovados os danos extrapatrimonais, porquanto a atitude arbitrária da 

Reclamada causou à parte Reclamante dano passível de ser indenizado, 

notadamente porque o consumidor não pode ficar à mercê de cobranças 

injustificadas. Assim, tenho que o caso vertido nos autos ultrapassa a 

seara do mero aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante o 

desrespeito e descaso com que as empresas Reclamadas agiram perante 

a consumidora, porquanto se recusaram a atender a solicitação da 

Reclamante, bem ainda, efetuou cobranças ilegítimas. Aliás, o só fato das 

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos 

e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PARCIAL PROCEDENCIA 

dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutido nestes autos relativos a linha telefônica de nº (66) – 

99614-4045, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite de R$ 2.000,00 (...). B) CONDENAR a reclamada, a pagar a 

título de danos morais à parte 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 juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização da negativação e a correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08. 

MANTENHO a liminar concedida no Id nº 10086118. Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida 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. Primavera do Leste, 20 de março de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012012-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RODRIGUES MARTINY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8012012-54.2016.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: WILLIANS RODRIGUES MARTINY REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que “in casu” o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC/2015. Preliminar Da justiça gratuita No caso dos autos, pretende a 

parte reclamada que seja negado o pedido de concessão de assistência 

judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os 

processos de custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados 

Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

deverá ser apreciada no exame de eventual recurso inominado. Assim, 

não há que se falar em indeferimento de tal pedido neste grau de 

jurisdição. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome incluído no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito, por dívida com a reclamada no valor de R$ 

191,66 (cento e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). Contudo, 

a parte reclamante afirma desconhecer a dívida em questão. Ao contestar 

a petição inicial, a parte reclamada afirma que o débito descrito na 

restrição é referente ao serviço de TV por assinatura oferecido por ela a 

parte reclamante. Narra que o serviço foi contratado no dia 07.03.2015, 

era prestado no endereço descrito na petição inicial e atualmente 

encontra-se cancelado por inadimplência. A parte reclamada ainda junta 

diversas telas do sistema demonstrando que o serviço era prestado no 

endereço onde o reclamante reside, bem como que ele realizou diversos 

pagamentos, porém deixou de adimplir a fatura do mês de dezembro de 

2015, o que levou seu nome a ser inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos 

na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que fez, conforme se verifica nas telas do sistema trazidas 

junto à defesa. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil/2015. In casu, vislumbro que a parte reclamante não apresentou 

impugnação. O código de processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe 

que presume ser autêntico o documento quando não houver impugnação 

da parte contra quem foi produzido. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, 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 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

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

requerida. 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. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove 

por cento), sobre o sobre o valor da causa, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 
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da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa para 

constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente 

data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado na 

petição inicial. 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, 20 de março de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203894 Nr: 1233-11.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE MARQUES DE SOUZA, 

MACOLEN WESLEY MENDES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giumar de Oliveira - 

OAB:OAB-PR 74323

 Autos Código 203894

1. Diante de uma Convocação da Corregedoria-Geral, estarei ausente no 

dia 19 de março de 2018, posto isto, redesigno a audiência aprazada à fl. 

10, para o dia 21/03/2018 às 17:15 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203582 Nr: 1095-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA VARA CRIMINAL

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Alexandre Delicato Pampado, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste - MT, na 

forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na primeira sessão ordinária, com início previsto para o dia, 02 de 

março de 2018 às 09 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 

modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 Relação de Jurados Sorteados:

1. Acir Fagundes de Souza

2. Cintia Mara dos Santos

 3. Delma Ribeiro Dias dos Santos

4. Deoclides Siqueira Marinho

5. Dilson Thomaz

6. Dorcelina Maria dos Reis

7. Eder Fabiano Leandro da Silva

8. Eliane Vanessa de Oliveira Duarte

9. Flavia da Silva Pereira

 10. Francisco Carneiro Neto

11. Geane Pereira da Silva

12. Helenara de Fatima Sott

 13. Hellen Louraine da Silva Vieira

14. Imidio Alves Sirqueira

15. Irene Maria Sebastião Silveira

16. Janaine Prudente Neves

17. Jose Gilberto Rodrigues da Silva

18. Juscilene Dias Luiz Albertine

 19. Karyna Maria Ferreira Atallah

20. Laura de Lima

 21. Leidiane Batista Silveira Rodrigues

 22. Lenice Freitas Teixeira

23. Lidia Pereira dos Santos

24. Livania Gaspar Ramos

25. Marcelo de Oliveira Neves

26. Maria de Fátima Silva

27. Maria Helena Piana

 28. Marilda Ribeiro da Silva

 29. Marli Amaro Ganascini

30. Milta da Cruz Baraldi

31. Neuzi Valduga Soletti

 32. Noracy Gomes Barbosa

33. Osvaldino Gomes de Oliveira

34. Rita da Rocha

 35. Rosemeire Dantas

36. Silmara de Andrade Garcia Barros

37. Sirlene Souza Batista

 38. Solange Clarisse de Almeida

39. Tereza Regina Lacerda Taques

40. Valderes Nunes da Silva

 41. Valter Oliveira de Paula

42. Vilma da Silva Santos

 43. Wellington Rosa Campos

 44. Wudson Cleiton dos Santos Silva

45. Zenaide Batista de Sales

Informações processuais com o código, número nome dos acusado e de 

seus defensores, data e horário para julgamento:

Código Número Nome Data e Hora

176291 8622-88.2016 Réu: Lenilson Barbosa de Souza

Defesa: Dr. Defensoria Pública

Ré: Kátia Cristina de A. Lopes.

Defesa: Dr. Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho;

Dra. Cláudia Costa Ferreira Fonseca e outros 02.03.2018, às 09 h

1577 93-74.1997 Réu: Vanderlei de Oliveira Alves

Defesa: Dra. Conceição Aparecida Menezes e Dr. Juliano Donizete de 

Oliveira 13.03.2018, às 12 h

62343 2071-66.2009 Réu: Marcos Roberto F. de Jesus

Defesa: Dr. José Antônio de Castro Leite Nogueira e Dr. Felipe Garcia 

Nogueira. 16.03.2018, às 12 h

145241 2187-62.2015 Réu: Carlos Eduardo H. Colvero

Defesa: Dr. Apoeno Henrique Silva Soares e Dr. Marcelo Alves Campos

Réu Paulo Ricardo e Jesus Oliveira, e

Réu: Samoel Henrique da Silva:

Defesa: Dr. Defensoria Pública. 20.03.2018, às 09 h

51662 7346-64.2007 Réu: Gerry Adriano Fernandes

Defesa: Dr. Defensoria Pública 23.03.2018, às 12 h

73068 5390-08.2010 Réu: Moacir Damião

Defesa: Dr. Defensoria Pública 27.03.2018, às 12 h

Eu, Migueloncito dos Santos, que o digitei.

Primavera do Leste - MT, 20 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203582 Nr: 1095-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Listagem de Jurados ME106

Ano de participação no corpo de jurados:2018

Jurados:Acir Fagundes de Souza Funcionário Público Municipal Pedreiro

Adão de Oliveira Funcionário Público Municipal Motorista I

Adercio Vilmar Reder Funcionário Público Municipal Professor
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Admilson Gonçalves Pereira Funcionário Público Municipal Lixeiro

Adriana Fátima Falabretti Funcionário Público Municipal Agente Comunitário 

de Saúde

Adriana Pires Faria Funcionário Público Municipal Professora

Advair Gomes Vilela Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Aldo Zunchetta Funcionário Público Municipal Motorista

Alex Sandro Souza Araujo Funcionário Público Municipal Professor

Alexandre Rodrigo Nardi Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo

Aline Chaienne Rosa Neves Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo

Ana Claudia de Brito Funcionário Público Municipal Auxiliar Educacional

Ana Flavia de Oliveria Moreno Funcionário Público Municipal Técnico em 

Enfermagem

Ana Paula Silva Reis Funcionário Público Municipal Professora

Andreia Aparecida Ortega Franco Funcionário Público Municipal Técnico 

de Higiene Dental

Andreia Zimpel Pazdziora Funcionário Público Municipal Nutricionista 40h

Antonio João Catarino da Silva Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo

Ariadne Carolina Rego Silva Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo

Aryanne Parreira Coelho Funcionário Público Municipal Nutricionista 40h

Berenice Moura de Souza Funcionário Público Municipal Professora

Bruno Augusto Brasil Funcionário Público Municipal Agente Administrativo 

de Saúde

Canaan Medeiro Euzebio Funcionário Público Municipal Motorista

Carla Adriana Ortolani Clebis dde Souza Funcionário Público Municipal 

Professora

Carlos Lopes Pimenta Filho Funcionário Público Municipal Gari

Carlos Panis Fachineto Funcionário Público Municipal Operador de 

Máquinas

Celia Hem Ferreira Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Celma Xavier da Silva Funcionário Público Municipal Agente Comunitário de 

Saúde

Cintia Mara dos Santos Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Claudia Regina da Silva Barbosa Funcionário Público Municipal Técnico 

Enfermagem SAMU

Claudio Jose Aguiar Castelhano Funcionário Público Municipal Vigia

Clenilze Alves de Moraes Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Creuza Rossi Ortolani Funcionário Público Municipal Professora

Cristiane Matias Rodrigues Funcionário Público Municipal Técnico em 

Enfermagem

Daiany Laurinda da Silva Funcionário Público Municipal Agente Comunitário 

de Saúde

Danieli Cristina Amante dos Santos Funcionário Público Municipal 

Professora

Dayane Goulart Muniz Prado Funcionário Público Municipal Cirurgião 

Dentista 40h

Delma Ribeiro Dias dos Santos Funcionário Público Municipal Técnico em 

Enfermagem

Deoclides Siqueira Marinho Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Dilson Thomaz Funcionário Público Municipal Professor

Dorcilene Diogo da Silva Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Edna Alves Mendes Funcionário Público Municipal Professora

Elenilce Nascimento Araujo Funcionário Público Municipal Telefonista 30h

Eliane de Souza Funcionário Público Municipal Agente Sanitário

Eliane Vanessa de Oliveira Duarte Funcionário Público Municipal Secretária 

Escolar

Eliene Angelica Barboza Funcionário Público Municipal Professora

Elisangela de Oliveira Borges Funcionário Público Municipal Professora

Elizete Nair Vieira Martins Funcionário Público Municipal Professora

Elson Jony de Sousa Fenandes Funcionário Público Municipal Motorista

Eresmina Xavier de Oliveira Funcionário Público Municipal Professora

Ernesto de Sousa Ferraz Neto Funcionário Público Municipal Professor

Fabio Andre Molossi Funcionário Público Municipal Fiscal Tributário

Fabio Jose de Oliveira Funcionário Público Municipal Fiscal Tributário

Flavia da Silva Pereira Funcionário Público Municipal Auxiliar Educacional

Francisca de Assis da Silva Morbeck Funcionário Público Municipal 

Professora

Francisco Carneiro Neto Funcionário Público Municipal Operador de 

Máquinas I

Geane Pereira da Silva Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo

Geovani Gonçalves Fortes Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Germano Paulo Berlt Funcionário Público Municipal Lixeiro

Gilvano Batista da Silva Funcionário Público Municipal Motorista

Helena Pires da Costa Lopes Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Helenara de Fatima Sott Funcionário Público Municipal Professora

Hellen Louraine da Silva Vieira Funcionário Público Municipal Agente 

Comunitário de Saúde

Idvane Dacroce Funcionário Público Municipal Professora

Ilmo Valdino Skalee Funcionário Público Municipal Almoxarife

Imidio Alves Sirqueira Funcionário Público Municipal Servente

Irene Maria Sebastião Silveira Funcionário Público Municipal Auxiliar 

Educacional

IsaiasRodrigues Passarinho Funcionário Público Municipal Pedreiro

Ivanete Borges de Oliveira Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Enfermagem

Ivone Maria Ferronato Funcionário Público Municipal Professora

Ivonete Maria Peron Funcionário Público Municipal Professora

Jair Pereira dos Santos Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Janaine Prudente Neves Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo

Jane Paz Martins Funcionário Público Municipal Professora

Jaqueline Giseli Domann Funcionário Público Municipal Cirurgião Dentista 

40h

Jessan Antonio Camargo Funcionário Público Municipal Vigia

Jessica Fernanda Schocki Funcionário Público Municipal Agente 

Comunitário de Saúde

João Domingos Sobrinho Funcionário Público Municipal Servente

Joao Luiz Giovenardi Funcionário Público Municipal Fiscal Sanitário

Joedson Bortolotte Xavier Funcionário Público Municipal Professor

Jose Luiz dos Santos Funcionário Público Municipal Assistente Técnico

Jose Marcos Lopes dos Santos Funcionário Público Municipal Técnico em 

Enfermagem

Jose Nilton Rodrigues Martins Funcionário Público Municipal Professor

Josilene Rosa de Moraes Funcionário Público Municipal Professora

Jovanir Nardes Funcionário Público Municipal Agente Comunitário de 

Saúde

Juarez Paulo dos Santos Funcionário Público Municipal Eletricista

Juliana Martins Lobato Funcionário Público Municipal Agente Comunitário 

de Saúde

Julio de Araujo Silva Funcionário Público Municipal Motorista

Juscilene Dias Luiz Albertine Funcionário Público Municipal Agente 

Comunitário de Saúde

Karyna Maria Ferreira Atallah Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo da Saúde

Keila Santana Couto Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Kelly Neres Silva Funcionário Público Municipal Agente Administrativo

Laura de Lima Funcionário Público Municipal Agente Comunitário de Saúde

Leidiane Batista Silveira Rodrigues Funcionário Público Municipal Auxiliar 

Educacional

Leidiane Oliveira Rocha Funcionário Público Municipal Auxiliar Educacional

Lenice Freitas Teixeira Funcionário Público Municipal Professora

Lidia Pereira dos Santos Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Lingli Giani Nunes Funcionário Público Municipal Professora

Livania Gaspar Ramos Funcionário Público Municipal Professora

Lourdes Moraes de Oliveira Funcionário Público Municipal Professora

Luciamara Klein Funcionário Público Municipal Gari

Luciana Barbosa de Moraes Funcionário Público Municipal Técnico de 

Enfermagem SAMU

Luciana Ferreira Coimbra Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 134 de 541



Serviços Gerais

Luciene Francisca da Silva Funcionário Público Municipal Técnica de 

Higiene Dental

Luis Ricardo Frota Funcionário Público Municipal Servente

Luiz Fernandes da Silva Funcionário Público Municipal Servente I

Luzia Rosa Cavalcante Funcionário Público Municipal Agente Comunitário 

de Saúde

Manoel Cardoso da Silva Funcionário Público Municipal Motorista I

Manoel Martins da Silva Funcionário Público Municipal Servente I

Manoel Missias de Alcantara Funcionário Público Municipal Motorista

Marcelo Aparecido da Silva Funcionário Público Municipal Vigia

Marcelo de Oliveira Neves Funcionário Público Municipal Fiscal Tributário

Marcelo Soares Lemes Funcionário Público Municipal Enfermeiro Padrão

Marcio Adriano da Silva Mendes Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Margarete Luzia Henz Hachmann Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Maria Aparecida Babosa Silva Funcionário Público Municipal Auxiliar 

Educacional

Maria Aparecida do Nascimento Funcionário Público Municipal Gari I

Maria Aparecida Trindade Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Maria Celma Dias de Faria Silva Funcionário Público Municipal Técnico de 

Enfermagem

Maria Cristina Fagundes Correa Rosa Funcionário Público Municipal 

Professora

Maria da Gloria Ramos dos Santos Funcionário Público Municipal Agente 

Comunitário de Saúde

Maria de Fatima Silva Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Maria de Fatima Simoes da Silva Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Maria do Rosario Balduino de Oliveira Funcionário Público Municipal Auxiliar 

de Serviços Gerais

Maria Filomena Lourenço Funcionário Público Municipal Professora

Maria Helena Piana Funcionário Público Municipal Agente Comunitário de 

Saúde

Maria Ines Sobrinho Silva Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Maria Izabel de Araujo Oliveira Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Maria Joice Perez Batista Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Maria Nilza Dichete Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Maria Pereira de Almeida Silva Funcionário Público Municipal Professora

Maria Regina Galvao Domingos Funcionário Público Municipal Professora

Maria Rosalha Fernandes Barbosa Funcionário Público Municipal 

Professora

Maria Suleni Darques da Silva Funcionário Público Municipal Auxiliar 

Educacional

Maria Tereza Fernandes Moraes Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Marilda Ribeiro da Silva Funcionário Público Municipal Professora

Marilei Scherer Weber Funcionário Público Municipal Professora

Marilene de Oliveira Ramos da Silva Funcionário Público Municipal Agente 

Comunitário de Saúde

Marilene Xavier de Oliveira Funcionário Público Municipal Auxiliar 

Educacional

Marilza Alves Bezerra Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Enfermagem

Marines de Souza Alves Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Marines Tonet Mino Funcionário Público Municipal Professora

Mario Aparecido Pereira Funcionário Público Municipal Motorista

Maris Marcos Leite Pinheiro Funcionário Público Municipal Motorista

Maristela Farias Neves Funcionário Público Municipal Professora

Mariusa Rocha dos Santos Funcionário Público Municipal Professora

Marleide Souza Nascimento Funcionário Público Municipal Agente de 

Combate a Endemias

Marlene Hendges Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Marli Amaro Ganascini Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Consultório Dentário

Marli Ines Martins Funcionário Público Municipal Auxiliar de Enfermagem I

Marlise Terezinha Jantsch Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Marta de Lurdes Harres Funcionário Público Municipal Auxiliar Educacional

Milta da Cruz Baraldi Funcionário Público Municipal Auxiliar de Enfermagem 

I

Mirian Ferreira Coimbra Funcionário Público Municipal Professora

Moema Salerno Lazarini Funcionário Público Municipal Professora

Monica Antonello Funcionário Público Municipal Cirurgião Dentista 40h

Monica Silva Batista dos Santos Funcionário Público Municipal Técnico em 

Enfermagem

Nadia Aparecida Damasceno Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Natalia Aniceta da Silva Funcionário Público Municipal Auxiliar Educacional

Neuci Ribeiro Rosa Funcionário Público Municipal Agente Administrativo de 

Saúde

Neuza Maria de Vargas Selonk Funcionário Público Municipal Auxiliar 

Educacional

Neuzi Valduga Soletti Funcionário Público Municipal Instrutor de Artesanato

Ninfa Aparecida de Oliveira Severino Funcionário Público Municipal Monitor 

Social

Noelia Nunes de Amorim Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Noracy Gomes Barbosa Funcionário Público Municipal Professora

Olga Rasia Thomaz Funcionário Público Municipal Enfermeira Padrão

Onilde Maria Bortoluzza Burgo Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Orsilia Luza Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços Gerais

Osvaldino Gomes de Oliveira Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Osvaldo Nogueira Luna Funcionário Público Municipal Servente I

Pablo Diego Dias da Silva Funcionário Público Municipal Instrutor de Dança

Patricia Oliveira Santos Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Consultório Dentário

Paula Andreia Melo da Silva Funcionário Público Municipal Controlador 

Interno

Paulo Alexandre de Oliveira Funcionário Público Municipal Professor

Paulo Cesar Rodrigues Pereira Funcionário Público Municipal Motorista I

Paulo Moniz de Aragao Porciuncula Funcionário Público Municipal Médico 

10h

Pedro Alves Funcionário Público Municipal Cirurgião Dentista 40h

Raimunda Oliveira de Melo Funcionário Público Municipal Professora

Raquel de Oliveira Souza Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo de Saúde

Raquel Rodrigues de Souza Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Regiane Alves de Souza Funcionário Público Municipal Agente Comunitário 

de Saúde

Regina Maria da Silva Funcionário Público Municipal Agente Comunitário de 

Saúde

Rejane Marcia Borges Luciano Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Renata Damaceno Funcionário Público Municipal Secretária Escolar

Renata Pires Ferreira Funcionário Público Municipal Bioquímica 40h

Rita da Rocha Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços Gerais

Roberta Rodrigues Funcionário Público Municipal Técnico em Enfermagem

Roberto Jose de Araujo Funcionário Público Municipal Motorista

Rogerio Delmon da Silva Funcionário Público Municipal Técnico Agrícola

Ronaldo Alves Leite Funcionário Público Municipal Vigia

Rosa Helena Fernandes Funcionário Público Municipal Professora

Rosalina Martins de Rezende Vilela Funcionário Público Municipal Auxiliar 

de Serviços Gerais

Rosane Terezinha da Silva Funcionário Público Municipal Professora

Rosangela Soares Viana Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Rose Mary Meneghetti Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Roselene Lopes dos Santos Ataide Passos Funcionário Público Municipal 

Professora

Rosemary de Assis Zangirolamo Funcionário Público Municipal Agente 
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Comunitário de Saúde

Rosemary Maia Ferreira das Neves Funcionário Público Municipal 

Professora

Rosemeire Dantas Funcionário Público Municipal Agente Comunitário de 

Saúde

Rosilene Leite Galvão Batista Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Rosimeire Ferreira Campos Neves Funcionário Público Municipal Cozinheira

Rosine Ferraz Damascena Borges Funcionário Público Municipal 

Professora

Rosinei Maria Lins Valerio Funcionário Público Municipal Professora

Rosmeri da Fatima Bevilaqua Schuster Funcionário Público Municipal 

Agente Administrativo I

Sandra Cristina da Silva Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo da Saúde

Sandra Marcia Arrais de Carvalho Funcionário Público Municipal 

Professora

Sandra Regina Dias dos Santos Funcionário Público Municipal Professora

Sandra Vieria de Queiroz Funcionário Público Municipal Bioquímica 40h

Sara Quinteiro Lima Funcionário Público Municipal Professora

Silmara de Andrade Garcia Barros Funcionário Público Municipal Instrutor 

de Informática

Silvana Aparecida Alves Campos Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Silvana Nardes Funcionário Público Municipal Agente Comunitário de 

Saúde

Silvia Aparecida Antunes de Oliveira Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo

Silvia Maria Hugue Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Simone dos Santos Funcionário Público Municipal Auxiliar Educacional

Sindra Lucia Sobrinho Ferreira Funcionário Público Municipal Auxiliar 

Educacional

Sirlene Souza Batista Funcionário Público Municipal Agente Administrativo 

da Saúde

Solange Clarisse de Almeida Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Solange Ferreira Doreto Funcionário Público Municipal Professora

Sonia dos Santos Pinheiro Funcionário Público Municipal Professora

Sonia Maria de Carvalho Borba Funcionário Público Municipal Professora

Sonilda Dias Moreira Rodrigues dos Santos Funcionário Público Municipal 

Professora

Sueli Michalski Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços Gerais

Tania Aparecida Borges dos Santos Funcionário Público Municipal Agente 

de Combate a Endemias

Tania Maria da Silva Funcionário Público Municipal Professora

Tatiane Agne Funcionário Público Municipal Professora

Telma Leandro dos Passos Batista Funcionário Público Municipal 

Professora

Tereza Regina Lacerda Taques Funcionário Público Municipal 

Fisioterapeuta

Thais Ramos dos Santos Funcionário Público Municipal Técnico em 

Enfermagem

Thiago Lopes do Carmo Funcionário Público Municipal Médico 

Intervencionista SAMU

Valderes Nunes da Silva Funcionário Público Municipal Motorista

Valdirene Henrique da Silva Funcionário Público Municipal Agente 

Comunitário de Saúde

Valeria Carla Galbiatti Nunes de Oliveira Funcionário Público Municipal 

Agente Comunitário de Saúde

Valter Oliveira de Paula Funcionário Público Municipal Motorista

Vanderley Ferreira Santana Funcionário Público Municipal Vigia

Vania Maria da Silva Cunha Rodrigues Funcionário Público Municipal 

Agente Comunitário de Saúde

Vanise Dallabona Funcionário Público Municipal Professora

Venceslina Pereira Gonçalves Funcionário Público Municipal Professora

Vera Lucia Coli Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços Gerais

Vera Lucia Pereira dos Santos Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Vilma da Silva Santos Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Viviane Aparecida Alves da Silva Funcionário Público Municipal Agente de 

Combate a Endemias

Waldecy Jesus Santos Funcionário Público Municipal Professor (a)

Washington Souza Reis Funcionário Público Municipal Auxiliar de Serviços 

Gerais

Welida Cassia Oliveira de Amorim Funcionário Público Municipal Agente 

Administrativo

Wellington Braga de Oliveira Funcionário Público Municipal Motorista

Wellington Rosa Campos Funcionário Público Municipal Auxiliar de 

Serviços Gerais

Wolmeson Borges da Paz Funcionário Público Municipal Cozinheiro (a)

Wudson Cleiton dos Santos Silva Funcionário Público Municipal Agente de 

Trânsito

Zaires da Silva Oliveira Funcionário Público Municipal Cozinheiro (a)

Zenaide Batista de Sales Funcionário Público Municipal Gari

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60682 Nr: 465-03.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ETERNO SOARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINO ETERNO SOARES PEREIRA, Cpf: 

77149211100, Rg: 1099565-0, Filiação: Manoel Pereira da Aparecida e 

Aparecida Soares Pereira, data de nascimento: 16/05/1977, brasileiro(a), 

natural de Nova Brasilândia-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 

(66) 96092379. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para 

condenar DIVINO ETERNO SOARES PEREIRA, devidamente qualificado nos 

autos, às penas do artigo 129, §3º do Código Penal.A pena prevista para 

este crime é de 4 a 12 anos de reclusão.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo-a em 04 (quatro) ano de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.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 

presumidamente pobre na forma da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, 

expeçam-se guias de execução definitiva e se arquivem os autos, com as 

baixas necessárias.Primavera do Leste, 28 de abril 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, 05 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130442 Nr: 3084-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA LUZ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR DA LUZ GOMES, Cpf: 

74894943115, Rg: 2268190-6, Filiação: Aparecido Daniel Gomes e Irene 

Correia da Luz Gomes -. Documento, data de nascimento: 15/07/1983, 

brasileiro(a), natural de Terra Roxa-PR, convivente, marceneiro, Telefone 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 136 de 541



66-9986-5327- irene. 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 ADEMIR DA LUZ GOMES, nas sanções dos arts. 129, 

§ 9º e 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as 

implicações da Lei 11.340/2006.Da pena do delito previsto no art. 129, § 9º 

do CPO 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 

em 3 meses de detenção.Do crime previsto no artigo 147 do CPO delito 

previsto no art. 147 do CP possui pena de detenção, de 1 a 6 meses ou 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 

mês de detenção.Agravo a pena em 1 mês, em decorrência da 

circunstância agravante prevista no art. art. 61, II, “f”, do Código Penal, 

vez que restou devidamente comprovado que o acusado cometeu o delito 

de ameaça prevalecendo-se de relações domésticas.Considerando que 

foram cometidos dois crimes pelo acusado, suas penas devem ser 

somadas, nos termos do art. 69 do CP, de modo que a condenação perfaz 

5 meses de detenção, a qual torno definitiva, ante ausência de outras 

circunstâncias capazes de modificá-laNos 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.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante o que dispõe o 

art. 44, inciso I, do Código Penal.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, 05 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104257 Nr: 3221-14.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA, Cpf: 

04333435161, Rg: 2145232-6, Filiação: Marina Siqueira, data de 

nascimento: 20/09/1990, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, casado(a), 

recepcionista, Telefone 66-9989-9429. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar o 

réu LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA, devidamente qualificado nos autos, às 

penas do art. 155, § 4º, II, e art. 297, caput, ambos do Código Penal.Passo 

às dosimetrias das penas.Do art. 155, § 4º, inciso II, do CPA pena prevista 

para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de reclusão e 30 dias 

multa, no percentual de 1/30 do salário o dia, deixando de diminuir a pena 

em decorrência da confissão do réu (CP, art. 65, III, d), por tê-la fixado no 

mínimo legal.Do art. 297, caput, do CPA pena prevista para este delito é de 

2 a 6 anos de reclusão.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 2 anos de reclusão, deixando de 

diminuir a pena em decorrência da confissão do réu (CP, art. 65, III, d), por 

tê-la fixado no mínimo legal.DA PENA TOTALConsiderando que os delitos 

foram cometidos na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser 

somadas, perfazendo o total de 4 anos de reclusão e 30 dias multa, a qual 

torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de 

modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2º, “c” do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 

44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, e prestação 

pecuniária no valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos a 

entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais.Deixo de condenar o 

réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por 

ser pobre na forma da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, lance-se o nome 

do réu no rol dos culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia 

de execução definitiva e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003515-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

 

1003515-64.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Apelada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001499-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOSE BENVINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

1001499-06.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 20 de março de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1006678-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

1006678-18.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 7.245,00 (sete mil 

duzentos e quarenta e cinco reais) , Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti Gestora 

Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELES PIRES TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001298-78.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

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

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DE LARA & PIVOTTI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001299-62.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

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

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001317-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERE MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERY ALVES MACHADO (EXECUTADO)

 

1001317-83.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005750-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

 

Autos n. 1005750-67.2017.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que o embargante formulou pedido de justiça gratuita. 

Entretanto, considerando que o mesmo é agricultor e, frente aos bens 

constantes na declaração de imposto de renda, os quais são de valores 

consideráveis, torna-se crível que possuem capacidade financeira para 

efetuar o recolhimento das custas. 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., 19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001745-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUDILENE LEANDRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ROQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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Autos n. 1001745-02.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por MICHAEL 

ROQUE DA SILVA, representado pela genitora EUDILENE LEANDRO DA 

SILVA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de 

SAMUEL ROQUE DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 6036258 e ss. Através do petitório 

de id. 9259768, a Defensoria Pública requereu a extinção do feito em 

razão da realização de acordo entre as partes nos autos n. 

1001744-17.2017.8.11.0040. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, 

a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da posição 

processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se 

vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por MICHAEL 

ROQUE DA SILVA, representado pela genitora EUDILENE LEANDRO DA 

SILVA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de 

SAMUEL ROQUE DA SILVA, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. SEM CUSTAS, eis que a parte autora é beneficiária da AJG. 

PUBLICADA com a inserção no PJE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003433-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA MARREIRO (EMBARGANTE)

GILMAR ANTONIO LOPES (EMBARGANTE)

AGRICERES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Autos nº 1003433.96.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos apresentados por Agriceres Comércio e Representações Ltda – 

ME e Alessandra de Paula Marreiro em relação à Execução que lhes 

promove Banco do Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos expostos na 

petição inicial (Id. 8782030), instruída com documentos. De pronto, 

indeferiu-se o pedido de Justiça Gratuita, determinando a emenda da 

petição inicial para recolhimento das custas devidas, Id. 9308476. Os 

embargantes informaram sobre a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento, Id. 9725708 e ss. Em seguida, juntou-se aos autos cópia da 

decisão proferida no bojo do AI interposto, o qual foi desprovido, 

mantendo-se a decisão singular, Id. 10867753. É o breve relato. Decido. 

Considerando que o recurso interposto pelos embargantes (AI) foi 

desprovido, mantendo-se a decisão singular que indeferiu o pedido de 

Justiça Gratuita, bem como que os embargantes, até a presente data, não 

efetuaram o recolhimento das custas processuais devidas, mostra-se 

inarredável o indeferimento da petição inicial e, via de consequência, a 

extinção dos presentes embargos. Isto posto, ante o indeferimento do 

pedido de Justiça Gratuita, inclusive, mantido em grau de recurso, aliado a 

falta de recolhimento das custas processuais devidas, julgo extinto o 

presente processo sem resolução o mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso III, IV c.c. art. 290, ambos do NCPC, determinando o 

cancelamento da distribuição. Transitada em julgado a presente sentença, 

providencie o cancelamento da distribuição, procedam-se as baixas 

necessárias quanto a eventuais penhoras e averbações e, após, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Às providências. Sorriso/MT., 19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001578-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO ABATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DOS REIS FERNANDES OAB - RO0004940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001578.19.2016.8.11.0040 (PJE) Sentença sem mérito Vistos 

etc. Cuida-se de Ação Ordinária de Anulação de Título ajuizada por 

Marcelo Angelo Abatti em face de Pirapó Comércio e Representação Ltda, 

ambos qualificados nos autos, conforme fatos e fundamento narrados na 

inicial (Id. 184444), instruída com documentos (Id. 1844451 e ss). De 

pronto, indeferiu-se o pedido de Justiça Gratuita, Id. 1849471. Seguindo, 

requereu-se a juntada dos comprovantes relativo as custas processuais, 

Id. 2009489 e ss. A decisão inserida sob o Id. 2056714 indeferiu o pedido 

liminar, designou audiência de conciliação, bem como determinou a citação 

da parte-ré, Id. 2056714. Considerando que a diligência foi paga após a 

data agendada para a audiência de conciliação, a decisão de Id. 9262374 

redesignou a solenidade. Certidão positiva de citação e intimação da 

parte-ré, Id. 9780158. A sessão de conciliação restou infrutífera, Id. 

10011705. A ré apresentou contestação e documentos, Id. 10236982 e 

ss. Impugnação, Id. 10879589. É o breve relato. Decido. Situando a 

questão, narra o autor que conheceu o representante comercial da 

empresa Fardin, de nome Josemar, o qual lhe propôs uma negociação. 

Assim, formalizou uma compra de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 

reais) em insumos (NUTRISOLO MAX) e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais) em Kit Folhar, sendo que em relação à ultima não lhe foi entregue 

nota do pedido. Diz que o valor total da transação – R$ 90.000,00 (noventa 

mil reais) está representado por diversos cheques de valores diversos, 

dentre eles o cheque 000647-5, R$ 18.000,00. Todavia, nenhuma 

mercadoria foi entregue, o que deu causa a lavratura de um boletim de 

ocorrência e ajuizamento de uma ação de anulação de títulos perante a 

Comarca de Porto Velho. Esclarece que a empresa Fardim repassou o 

cheque que faz referência ao frete à terceiro, no caso, a parte-ré Pirapó. 

Por tais razões de fato e as de direito expressas na peça preambular, 

requer seja declarada a nulidade do título acima referido. Lado outro, a 

requerida alega preliminarmente a existência de coisa julgada, uma vez 

que a matéria em voga foi objeto de deliberação judicial no bojo da Ação 

de Execução nº 3161.61.2013.811.0040 (Cod. 100406), em trâmite por 

esta Vara que promove em face do ora autor Marcelo Angelo Abatti. De 

fato, consultando os autos executivos, o qual, diga-se de passagem, 

trata-se de processo físico, é possível constar que a matéria objeto da 

presente ação ordinária foi alegada pelo ora autor em Exceção de 

Pré-Executividade no bojo da execução contra si promovida por Pirapó 

Comércio de Materiais para Construção Ltda. Nessa esteira, razão cabe à 

parte-ré, visto que tendo havido apreciação da matéria anteriormente, no 

bojo de processo que tem como partes os mesmos litigantes da presente 

ação anulatória, não se pode reabrir a discussão sobre o tema, em virtude 

do império da coisa julgada. Posto isso, acolho a preliminar arguida de 

modo que reconheço a existência de coisa julgada e, via de 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, inciso V do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Após o transito 

em julgado, devidamente certificado nos autos, aguarde-se em Cartório 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem cumprimento 

voluntário, ou ainda, provocação do interessado, certifique-se e 

arquive-se. Caso contrário, proceda-se na forma do art. 523 do CPC, 

alterando-se a classe do processo. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 

19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006383-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO FERREIRA PAZ (REQUERIDO)

 

Autos n. 1006383-78.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A em desfavor de EDMUNDO FERREIRA PAZ, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, o qual veio acompanhada dos documentos de id. 11088529 e 

ss. Anteriormente a análise do pleito liminar, o autor requereu a 

desistência (id. 12215425). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, 

a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da posição 

processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se 

vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por BV 

FINANCEIRA S/A em desfavor de EDMUNDO FERREIRA PAZ, nos termos 

do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela 

parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, anoto que inexiste 

qualquer determinação de bloqueio. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

20 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000577-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CARDOSO RAMOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000577-28.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ANA MARIA 

CARDOSO RAMOS, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial. Deferiu-se a liminar pleiteada 

na exordial, id. 11905954. Em seguida, o autor requereu a desistência (id. 

12018872). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência 

pode ser definida como "a abdicação expressa da posição processual 

alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao 

contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ANA MARIA 

CARDOSO RAMOS, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo 

Civil. Por conseguinte, REVOGO a liminar deferida. CUSTAS, se houver, 

pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema 

PJE. Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, anoto que 

inexiste qualquer determinação de bloqueio. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006527-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA TENORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON THIAGO MOTA (RÉU)

 

Autos n. 1006527-52.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença interposto por SUELI 

BATISTA TENORIO em face de ANDERSON THIAGO MOTA, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

11141850 e ss. Pela decisão proferida em id. 11341507 determinou-se a 

emenda da exordial. Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação 

da parte autora, id. 11924549. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código 

de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)” Do breve relato acima, se 

tem que, determinado a autora a emenda da inicial (id. 11341507), não 

obstante tenha sido devidamente intimada através de seu patrono, a 

mesma não atendeu o comando judicial, de modo que, o indeferimento da 

inicial com a consequente extinção do processo é medida que se impõe. 

Por oportuno, anoto que, o indeferimento da petição inicial e, posterior 

extinção do processo sem resolução do mérito, não está condicionado à 

intimação pessoal da parte autora, eis que, o Estatuto Processual Civil, não 

traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta INDEFIRO a petição inicial, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que DEFIRO à autora os benefícios da AJG. HONORÁRIOS advocatícios 

indevidos. DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a inserção no 

Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 19 

de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003534-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EMBARGANTE)

VANDERLEI CAVALCANTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003534.36.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuidam-se de 

Embargos ofertados por Vanderlei Cavalcante e seus esposa em relação 

à Execução que lhes promove Pioneira Insumos Agrícolas Ltda, pelos 

fatos narrados na petição inicial (Id. 8856445 e 8856504), acompanhada 

de documentos (Id. 8856537 e ss). Decisão inicial determinando a emenda 

para o fim de recolher as custas e taxas judiciais devidas, Id. 9309249. 

Embargantes informam e comprovam a interposição de Agravo de 

Instrumento, Id. 9665387. Seguindo, os embargante requereram a juntada 

do comprovante de pagamento das custas processuais devidas, Id. 

10323899 e ss. Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 

1009011.63.2017.8.11.0000, tendo a decisão de primeiro grau sido 

mantida e o recurso desprovido, Id. 10327310. Após, os embargos foram 
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recebidos, todavia, sem efeito suspensivo, Id. 10453838. Os embargantes 

interpuseram novo recurso de agravo, conforme se infere do Id. 10828759 

e ss. Os embargados noticiam nos autos a impossibilidade de 

apresentação da impugnação no prazo legal, face a indisponibilidade do 

PJE. Visando demonstrar o problema informado, instruem a petição com 

documentos diversos, Id. 10868483 e ss. A seguir, foi inserido no 

processo a Impugnação aos Embargos, consoante Id. 10868787. 

Embargada reitera os termos da petição de Id. 10868483, conforme se vê 

do Id. 10871336. Juntou-se aos autos cópia da decisão proferida no bojo 

do AI 1012542.60.2017.8.11.0000, tendo a decisão de primeiro grau sido 

mantida e, via de consequência, o recurso desprovido. É o breve relato. 

Decido. Considerando que os documentos que instruem o requerimento de 

ID. 10868438, bem como a petição de Id. 10868787 comprovam de forma 

satisfatória a indisponibilidade do PJE no dia 27/11/2017, declaro 

tempestiva a impugnação aos embargos apresentada. Intimem-se os 

embargantes para manifestação quanto a impugnação apresentada. Às 

providências. Sorriso/MT, 19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005249-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE JESUS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARCELA CACCIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Autos n. 1005249-16.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIMEM-SE 

os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, atenderem o disposto 

no art. 734 do CPC, sob pena de indeferimento do pedido inicial. Decorrido 

o prazo sem manifestação, CONCLUSOS para extinção do feito. Por outro 

lado, atendida a determinação, CUMPRA-SE conforme estabelecido no §1º 

do dispositivo legal supramencionado. Às providências. Sorriso/MT., 19 de 

Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004868-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO VELOZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Autos nº 1004868-08.2018.8.11.0040 Vistos etc. Previamente a análise da 

exordial, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, esclareça as razões da interposição da demanda neste Juízo, 

eis que em inobservância ao disposto no art. 53, inciso V, do CPC. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 19 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO ROSINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA OAB - RS72617-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000989-72.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente a análise do 

pedido de penhora online, INTIME-SE a parte exequente para apresentar 

memória de cálculo atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

19 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.: 97758 Nr: 243-84.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR MARCHIORO, VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 243-84.2013.811.0040 – Código Apolo: 97758.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 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.: 104115 Nr: 7173-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Autos n° 7173-21.2013.811.0040 – Código Apolo: 104115.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 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.: 61984 Nr: 5276-60.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR LUIS PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5276-60.2010.811.0040 – Código Apolo: 61984.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.
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 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 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.: 46918 Nr: 3869-87.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3869-87.2008.811.0040 - Código Apolo: 46918.

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção17, arts.476 e 477.

 Ademais, diante da recente disponibilização do Sistema SERASAJUD, 

DETERMINO a Secretaria da Vara que proceda negativação do nome do 

executado através da mencionada ferramenta.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 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.: 100867 Nr: 3676-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO MANUTENÇÃO DE SILOS E 

SECADORES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3676-96.2013.811.0040 Código Apolo: 100867

 Vistos etc.

 Analisando os autos constato que a parte exequente efetivamente 

diligenciou a procura de bens passíveis de penhora pertencentes a 

executada, no entanto, não logrou êxito.

 Assim DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção17, arts.476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 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.: 47972 Nr: 4904-82.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO IOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA CRISTINA BALESTRIN - 

OAB:22869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos nº447/2008 (Cod. 47972)

 Vistos etc.

 Diante dos esclarecimentos prestados pelo exequente, defiro a expedição 

do alvará, na forma requerida, o qual segue anexo, devendo a Secretaria 

providenciar a devida comunicação ao departamento competente do TJMT.

 No mais, intime-se o banco-credor para requerer o que entender 

pertinente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se. Às providências.

 Sorriso/MT., 19 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.: 53658 Nr: 3898-06.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILINO PREDIGER, ODETE BRESCANSIN PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SERVO DE LIMA, LEDA GALVÃO 

SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para adjudicar em favor dos 

autores DORALINO PREDIGER e ODETE BRESCANSIN PREDIGER, o imóvel 

objeto da matrícula 4.080, fls. 01 do livro 02 do Cartório do Primeiro Ofício 

de Sorriso/MT, EXTINGUINDO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Por fim, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor da 

causa.Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado.Após, oficie-se ao Cartório Imobiliário local, para que proceda ao 

registro constitutivo do direito de propriedade do bem em favor do 

autor.DECLARO PUBLICADA com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.Intimem-se.Às 

providências.Cumpra-se.Sorriso/MT, 14 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.: 43072 Nr: 38-31.2008.811.0040

 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: LEDA GALVÃO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SERVO DE LIMA - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista o abandono da causa pela inventariante, e ante a 

impossibilidade de sua substituição, é medida que se impõe a remessa dos 

autos ao arquivo provisório. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃODE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO 

OU ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA CASSADA. 1 - A extinção 

do Feito, sem julgamento do mérito, por inércia no impulso da tramitação 

processual, deve ser precedida da intimação pessoal do Autor, bemcomo 

de seu advogado, via publicação no órgão oficial. 2 - Embora o Autor 
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tenha sido regularmente intimado para dar prosseguimento aoFeito, a 

ausência de prévia intimação do advogado descaracteriza o abandono da 

causa previsto no art. 485, III, do CPC, impondo-se a cassação da 

sentença que extinguiu prematuramente o processo. 3- Em caso de inércia 

do inventariante em dar regular andamento ao Feito, não deve ser extinto o 

processo de inventário por abandono de causa ou por ausência de 

interesse processual, haja vista envolver interesse público. Assim, 

verificando-seque o inventariante deixou de promover o andamento do 

processo, proceder-se-á à sua remoção e à nomeação de outro em seu 

lugar, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil ou, 

ainda, ao encaminhamento do processo para o arquivo provisório. 

Apelação Cível provida. (grifo nosso) (TJ-DF Órgão Julgador: 5ª TURMA 

CÍVEL. Publicação: Publicado no DJE: 29/08/2017. Julgamento: 23 de 

Agosto de 2017. Relator: ANGELO PASSARELI). Sendo assim, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até a manifestação da parte 

interessada, procedendo a baixa do relatório mensal.Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 14 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001079-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CHAGAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUHOFF OAB - MT0017782A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (RÉU)

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu procurador, via 

DJE, para comparecer à Audiência de Conciliação designada conforme 

determinação judicial. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 05/06/2018, às 16:30, no CEJUSC Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. SORRISO, 20 de março de 2018. 

Atenciosamente, OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE66-35458400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002911-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON CRISTIANO SBARDELOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MATTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO INTIMAÇÃO Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu 

procurador, via DJE, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada conforme determinação judicial. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 24/052018, às 10:00, no 

CEJUSC Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. SORRISO, 

20 de março de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: 

66-35458400

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000616-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO GRANDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Certifico e dou fé que os Embargos 

à Execução são tempestivos, desta forma, nos termos da decisão 

proferida nos autos, procedo a intimação da parte embargada/exequente 

para, querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

SORRISO, 20 de março de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001031-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALESSI (AUTOR)

ADNAN GUIOTTO ALESSI (AUTOR)

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO INTIMAÇÃO Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu 

procurador, via DJE, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada conforme determinação judicial. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 24/05/2018, às 11:00, no 

CEJUSC Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. SORRISO, 

20 de março de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE 

66-35458400

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57510 Nr: 1313-44.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, 

ORLANDO ROSINA, MARIA SALETE CADORE ROSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ - OAB:OAB/MT 6281, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para se manifestarem acerca 

do Termo de Penhora de Véiculos expedido conforme determinação 

judicial, encartado aos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46992 Nr: 3932-15.2008.811.0040

 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: MOACIR SOZIM PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:MT 13.122-A, ERIC GARMES DE OLIVEIRA - OAB:173267-A, JOSE 

LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, MARCIO AFONSO 

LOSILA - OAB:213.934/SP, NELSON PASCHOLOTTO - OAB:108.911, 

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10445/O

 Certifico e dou fé que em contato vai telefone 65 99697-2520 com Sr. Joel 

Pereira Paim, perito nomeado nestes autos , o mesmo designou a data de 

08 de maio de 2018 às 14:00 horas , na sede da POLITEC sito Avenida 

Gonçalo Antunes de Barros, 3245, bairro Novo Mato Grosso, Cuiaba, Cep 
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78058-743, motivo pelo qual intimo as partes da designação do referido 

ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81032 Nr: 228-86.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Montenegro de 

Almeida Filho - OAB:OAB-SP 352.103

 CERTIFICO e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte requerente para apresentar suas contra-razões do Recurso de 

Apelação de fls. 123/142.

Sorriso, 19 de março de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12089 Nr: 1246-94.2001.811.0040

 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: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO NAZZARI (ESPÓLIO), LADY NAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 1246-94.2001.811.0040, 

Protocolo 12089, 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): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3103 Nr: 543-76.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MOGIANA LTDA, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO, MARIA CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT5308-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:MT-3.575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos IINTIMANDO a parte requerida para, indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa por ato 

atentatório a dignidade da justiça (art. 774, V, e § único, do CPC).

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47412 Nr: 4350-50.2008.811.0040

 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: PATRICK BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ROMANO DE PAULA - 

OAB:23.228-PR, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/O, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 

MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL LUÍS THOMAZ BASTOS 

- OAB:122.443, THOMAS BENES FELSBERG - OAB:19.838 OAB-SP

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação apresentada pelo 

requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100923 Nr: 3741-91.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM, FNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Ante o exposto, diante da superveniência da maioridade, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios, consoante dispõe o art. 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 

7.603/2.001 e art. 128, § 5.º, inciso II, da Constituição Federal.Transitada 

em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente certificado 

nos autos, arquivem-se os autos, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

4 2 / 2 0 0 8 / C G J / M T .  C u m p r a - s e , e x p e d i n d o - o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 20 de março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3520 Nr: 509-04.1995.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO XODÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR GOBBI, CARLOS BOARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Código Apolo nº: 3520.

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS BOARO, 

alegando omissão do julgado em relação a condenação da parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios.

A parte executada ADMAR GOBBI nas fls. 523-524, manifestou-se pelo 

provimento dos embargos e que seja fixado a verba honoraria em favor 

dos executados.

 Certificou-se à fl. 527 que a parte autora, mesmo devidamente intimada, 

deixou transcorrer o prazo para manifestação quanto ao recurso.

 É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, no mérito, alguns esclarecimentos devem ser feitos.

A sentença de fls. 518-519, julgou extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, III e IV e §1º, do NCPC, logo, nos termos do 

art. 90, do CPC, a condenação da parte autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios se mostra necessária.

Diante disso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO para 

condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos 

executados, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantendo, no 

mais, a decisão inalterada.

Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgada, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Sorriso/MT, 20 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121266 Nr: 94-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: OLIVIA MARIA SARTORI - ESPOLIO, ANELDO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE pedido para determinar a 

expedição do alvará, nos termos registrados na liminar de fls.104/105. Em 

decorrência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na 

forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000687-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PAULO VERGUTZ (AUTOR)

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON BUGANZA JUNIOR OAB - DF01973/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (RÉU)

NPK TRANS OPERADORA LOGISTICA LTDA (RÉU)

 

Juntada do Malote Digital encaminhando decisão AI 1002705-44.2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005844-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO NA DEPRECATA, CUMPRINDO A INTIMAÇÃO RETRO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) , SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA MESMA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003629-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRIBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME (EXECUTADO)

CELI LUCIANI SULZBACHER (EXECUTADO)

JULIETA MARIA SULZBACHER (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA ACERCA DO 

MANDADO PARCIALMENTE CUMPRIDO, PARA REQUERER O QUE DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004295-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDENA CRISTINA BROCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004295-67.2017.8.11.0040 

AUTOR: EDENA CRISTINA BROCH RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA Vistos. Compulsando os autos, verifico que 

embora a parte autora alegue ser hipossuficiente nos termos da lei, não 

acostou aos autos documentos que comprovem os pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade da justiça. Desse modo, determino que a 

autora junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos que 

comprovem sua impossibilidade em arcar com as custas e despesas 

processuais ou que, em igual prazo, recolha as custas e taxas devidas. 

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005229-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GARCIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002196-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE VIEIRA PRATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que se manifeste sobre a petição juntada pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002282-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para se manifestar sobre a petição juntada pelo Requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001000-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. ENGLER & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

 

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 EXTINÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005326-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (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)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, apresentar impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8247 Nr: 109-14.2000.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO NAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANY MARIA DA ROCHA - 

OAB:5337/MT, zalaudio - OAB:5.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 109-14.2000.811.0040, 

Protocolo 8247, 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.: 61988 Nr: 5280-97.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FAVARETTO, LUZIA REIS 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 5280-97.2010.811.0040, 

Protocolo 61988, 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.: 83854 Nr: 2979-46.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR FAVARETTO, LUZIA REIS FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 2979-46.2011.811.0040, 

Protocolo 83854, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003497-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA IZABEL ALVES (REQUERENTE)

EDVALDO DOS SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES CORREA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS 30 DIAS 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Dados do Processo: Processo: 1003497-09.2017.8.11.0040 Valor causa: 

R$ 5.000,00 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO (39) REQUERENTE: FATIMA 

IZABEL ALVES, EDVALDO DOS SANTOS CORREA INVENTARIADO: 

FLAVIO ALVES CORREA FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial e das primeiras declarações a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES : "O presente inventário é 

relativo aos bens deixados por Flavio Alves Correa, falecido aos 29 anos 

de idade, no dia 09 de junho de 2017. O de cujus era solteiro e não deixou 

descendentes. O de cujus não deixou testamento, nem declaração de 

última vontade. II - Dos Herdeiros Necessários O falecido tem como 

herdeiros seus genitores, então ascendentes, sendo eles: FATIMA 

IZABEL ALVES, brasileira, convivente, do lar, portadora do RG nº. 

3.071.113-4 SSP/MT, inscrita no CPF 480.296.709-82, tel (66) 99636-2972, 

residente e domiciliada na Rua Santo Agostinho, nº 91, Centro, Sorriso/MT; 

EDVALDO DOS SANTOS CORREA, brasileiro, convivente, autônomo, 

portador do RG nº 737.040-7 (SSP/MT), inscrito no CPF sob nº 

299.108.541-04, residente e domiciliado na Rua Santo Agostinho, nº 91, 

Centro, Sorriso/MT. A de cujus deixou os seguintes bens a inventariar: - 

Um automóvel VW, GOL, ano 1997, modelo 1997, cor vermelha, Placa 

JYY9459, em nome de Olnei da Silva Lacerda junto aos órgãos de trânsito 

competente, com recibo de transferência (DUT) devidamente preenchido 

em nome do de cujus, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); - Um 

automóvel VW, GOL, ano 1997, modelo 1997, cor vermelha, Placa 

JYY9459, em nome de Olnei da Silva Lacerda junto aos órgãos de trânsito 

competente, com recibo de transferência (DUT) devidamente preenchido 

em nome do de cujus, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); - saldo em 

conta bancária, agência 1456-7, conta corrente nº. 0530611-6, Banco 

Bradesco, valor a apurar. - caberá a cada um dos herdeiros, metade do 

montante depositado em conta bancaria em nome do de cujus, bem como 

metade do veículo descrito no item pretérito.” DECISÃO/DESPACHO : 

"Vistos. DEFIRO a abertura do inventário do bem deixado por FLAVIO 

ALVES CORREA, o qual seguirá a forma de Arrolamento, na forma do 

artigo 659, § 1º, do NCPC.NOMEIO a requerente FÁTIMA ISABEL ALVES 

como inventariante. Para tanto, determino sua intimação pessoal para que, 

no prazo de cinco (05) dias, compareça em Juízo e preste o compromisso 

de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma do art. 617, p. 

único, do NCPC, mediante termo nos autos. Após o compromisso, fica a 

inventariante devidamente intimada de que deverá apresentar as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 620 do NCPC. 

Prestadas as primeiras declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros, por 

edital. Sem prejuízo, INTIME-SE a Fazenda Pública. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, podendo ser revogados a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. EXPEÇA-SE ofício a agência 

do Banco Bradesco informada na inicial, para que forneça o saldo em 

conta corrente e outros em nome do de cujus Flavio Alves Correa, CPF nº 

021.840.421-29. 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, , digitei. SORRISO, 20 de março 

de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ALESSI (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 foi designado o 

dia 08/05/2018 às 16h30min para oitiva da testemunha da parte autora 

junto à 2ª Vara Civel da Comarca de Xanxerê -SC (deprecata n. 

0001228-28.2017.8.24.0080).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE TOBIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000261-83.2016.8.11.0040 

AUTOR: FABRICIO JOSE TOBIAS DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, 

apresente a inicial de liquidação de sentença pelo procedimento comum, 

nos termos do art. 511, do NCPC. Havendo a necessidade de requisição 

de documentos à parte contrária, para ser procedida com a liquidação, 

deverá a parte autora elenca-los na petição acima. Na sequência, 

intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 dias. Não 

havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, cite-se a 

requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 511 

do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002957-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE LIMA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ALDO NUSS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1002957-92.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANA PAULA DE LIMA COIMBRA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista a decisão proferida no IRDR n. 

85560/2016, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO até o 

deslinde da controvérsia junto ao TJMT. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001023-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ZEFERINO CHENET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001023-31.2018.8.11.0040 

AUTOR: ALCEU ZEFERINO CHENET RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005640-68.2017.8.11.0040 

AUTOR: SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 10/03/17 (Num. 10561596), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/11/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005784-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005784-42.2017.8.11.0040 

AUTOR: EDSON BARBOSA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 09/11/16 (Num. 10672032) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 13/11/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 25/04/18 às 16h15min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005693-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA EMILIA NUERNBERG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005884-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERALUCIA COLOMBO PALHARI (AUTOR)

ONILDO APARECIDO PALHARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004348-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (AUTOR)

ANA LUCIA NAIDEK DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004348-48.2017.8.11.0040 

AUTOR: LARISSA DIAS SALES, ANA LUCIA NAIDEK DIAS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida 

alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição 

das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de 

regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro 

do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for 

o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, 

que haveria prescrição das parcelas devidas há mais de cinco anos antes 

da propositura da demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do 

STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do 

benefício se deu em 06/10/16 (Num. 9593711) termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 24/08/17 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito 

a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que 

não existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a 

qual servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. 

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 

09h20min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Compulsando os autos, verifico que foi 

determinada a realização de estudo socioeconômico pela equipe 

interdisciplinar forense há quase 06 MESES. Assim, reitere-se novamente 

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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002670-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA RODRIGUES RIBEIRO OAB - 018.483.741-35 (REPRESENTANTE)
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FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002670-95.2017.8.11.0040 

AUTOR: TAMIRES RIBEIRO BATISTA REPRESENTANTE: ELIANA 

RODRIGUES RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Ante a necessidade de produção de prova pericial, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano 

Matunaga, CRM n. 8846, a qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ, 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 09h10min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000341-76.2018.8.11.0040 

AUTOR: CARLOS DA CAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

CARLOS DA CAS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por idade 

híbrida. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta rural em na 

juventude até os 42 anos de idade, quando, posteriormente, mudou-se 

para a cidade, exercendo atividade urbana. É o relatório. Decido. Ab initio, 

defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Compulsando os autos, verifico que 

não há qualquer comprovação nos autos de que a parte autora se 

encontra incapacitada para continuar laborando e recolhendo 

contribuições previdenciárias, não sendo necessária a tutela jurisdicional 

de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao 

direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001110-21.2017.8.11.0040 

AUTOR: APARECIDO TEIXEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada 

por APARECIDO TEIXEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido indeferido administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência e determinada 

a citação do requerido (Num. 5054724). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 6825884 ), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 7118799 ). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 10227458, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado APARECIDO TEIXEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 5050295. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 10227458), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e permanente para 

todas as atividades laborativas. Assim, considerando que a parte autora é 
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hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente incapacitada para 

as atividades laborativas habituais, que conta com mais de 70 anos, e, 

ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os 

requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o requerimento do auxílio-doença 

administrativamente (25/11/16 – Num. 5050318), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003838-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FREITAS DA CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT JUÍZO DA Quarta Vara Cível (Antiga Sexta) EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 

11667-55.2015.811.0040 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXECUTADO(A, S): LARISSA FREITAS DA 

CUNHA CITANDO(A, S): LARISSA FREITAS DA CUNHA CPF 

945.872.560-72 VALOR DO DÉBITO: R$ 1.715,90 FINALIDADE: CITAÇÃO 

do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto 

e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de LARISSA 

FREITAS DA CUNHA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Dívida Ativa. Débito Atualizado: R$ R$ 1.715,90 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, Sueli Riffel, digitei. Sorriso - MT, 20 de março de 2018. 

Rosilene Machado Antunes Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003900-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO AUGUSTO VELOSO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.º 11667-55.2015.811.0040 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXECUTADO(A, S): PAULO SERGIO 

AUGUSTO VELOSO CITANDO(A, S): PAULO SERGIO AUGUSTO VELOSO 

CPF:028.183.481-45 VALOR DO DÉBITO: R$ R$ 3.803,77 FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de PAULO 

SERGIO AUGUSTO VELOSO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 3.803,77 

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, Sueli Riffel, digitei. Sorriso - MT, 20 de março 

de 2018. Rosilene Machado Antunes Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003914-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORSOLIN COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA 

AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1003914-93.2016.8.11.0040 Valor causa: R$ 14.281,08 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

EXECUTADO: ORSOLIN COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

PARA AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ 08.889.944/0001-73 Pessoa(s) 

a ser(em) citada(s) Nome: ORSOLIN COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS PARA AGROPECUARIA LTDA - ME 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. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela MUNICÍPIO DE SORRISO em face de ORSOLIN COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA AGROPECUARIA LTDA - ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 14.281,08 

Despacho/Decisão: Vistos etc.Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD e RENAJUD.Ingressando o 

endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.Do 

contrário, caso o requerido não seja localizado, CITE-SE POR 

EDITAL.Transcorrido o prazo sem resposta, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias. Não 

indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO 

DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada. Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 

(trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Riffel, digitei. Sorriso, 20 de março de 

2018 ROSILENE MACHADO ANTUNES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35458400

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005080-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVIO MARCOS BRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1005080-29-2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Requerente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre o 

Parecer do NAT do ID. Nº 12307276 e certidão do ID n. 12307312, bem 

como sobre os rumos do feito. Sorriso, 20 de março de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (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 15:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003235-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003235-59.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 20 de março de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RECKZIEGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NAEGELER (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 15:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000144-24.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRE LUIS MARQUES DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Tendo em vista o noticiado no Id. 12161286, intime-se a 

reclamada para manifestação em 48h. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYANA PINELOPE DE SOUZA (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 15:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010620-12.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERREIRA PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010620-12.2012.8.11.0040 EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ELZA FERREIRA PIMENTA Ante o 

certificado no Id. 10622633, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANOEL COSTA JANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004913-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO EXPEDITO DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo nº. 1004913-12.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé, nos termos da 

legislação vigente, em cumprimento ao artigo ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou 

Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a contestação.Sorriso/MT, 20 de março de 2018.Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010768-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010768-18.2015.8.11.0040 REQUERENTE: EDIMAR OLIVEIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO 

S.A. I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com 

relação aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010516-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE ALVES SILVA ADAM (EXECUTADO)

NATHAN NOE ADAM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010516-78.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: SERGIO RICARDO 

EVANGELISTA EXECUTADO: NATHAN NOE ADAM, FERNANDA CAROLINE 

ALVES SILVA ADAM Em atenção ao peticionado no ID 10857966, 

expeça-se mandado de remoção do veículo penhorado no ID 9365119, 

depositando-se em poder do exequente (NCPC, art. 840, §1º). Após, 

designe a Secretaria audiência de conciliação seguindo data estabelecida 

pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à garantia 

do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-24.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010744-24.2014.8.11.0040 REQUERENTE: AMAZON COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME REQUERIDO: CLARO S.A. Tendo em vista o noticiado no 

id. 10892926, colha-se manifestação da reclamante, consignando prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem 

os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-36.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010976-36.2014.8.11.0040 REQUERENTE: APARECIDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011372-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDISNEIA MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011372-76.2015.8.11.0040 REQUERENTE: VANDISNEIA MIGUEL PEREIRA 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A I - Considerando-se o retorno dos autos 

a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Com 

manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido o prazo acima sem 

manifestação, arquive-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-24.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010744-24.2014.8.11.0040 REQUERENTE: AMAZON COMERCIO DE 
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PNEUS LTDA - ME REQUERIDO: CLARO S.A. Tendo em vista o noticiado no 

id. 10892926, colha-se manifestação da reclamante, consignando prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem 

os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-74.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CONFECCOES REQUINTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010094-74.2014.8.11.0040 EXEQUENTE: COMERCIO DE CONFECCOES 

REQUINTE LTDA - ME EXECUTADO: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 

Tendo em vista o depósito acostado no Id. 11436150, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010773-74.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010773-74.2014.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA GONCALVES 

REQUERIDO: W. G. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME I - 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011191-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS BATISTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8011191-12.2014.8.11.0040 REQUERENTE: ELIS BATISTONI REQUERIDO: 

OI MÓVEL S/A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE ARANTES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010028-60.2015.8.11.0040 REQUERENTE: SISTAL ESCRITORIO DE 

CONTABILIDADE LTDA - ME REQUERIDO: DIONE ARANTES DE SOUZA - 

ME I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio 

de 2018, às 16h30min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005495-12.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO ALBUQUERQUE 

DA SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Em que pese o constante no termo de audiência do Id. 

12204814, verifica-se que diante da manifestação do D. Patrono da parte 

reclamada, esta se encontrava impossibilitada de comparecer à audiência 

de conciliação. Diante do que, defiro o prazo de 05(cinco) dias para 

justificativa postulada, sob pena de extinção. Após, com ou sem 

manifestação, renove-se a conclusão.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003391-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR LUIZ FUNGUETO MASSONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003391-47.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: MECANICA SORRISAO LTDA - 

ME EXECUTADO: JOCIMAR LUIZ FUNGUETO MASSONI I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III – Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 
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supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV – Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE. VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006658-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CILEIDE CLAUDINA DA SILVA (REQUERIDO)

ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006658-27.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALANN LOPES CARASSA 

REQUERIDO: ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO, CILEIDE CLAUDINA DA 

SILVA Cumpra-se o imediatamente o impulso anterior (Id 11711600).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006271-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY BASSAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006271-12.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: SIDNEY BASSAN I – Atendidos 

os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia de mandado. II – Havendo necessidade de manifestação 

ou providência a cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas 

intimações, com a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 

30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, independentemente de 

cumprimento (CNGC, art. 393). III - Alcançada a finalidade, ou decorrido o 

prazo acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REIS MAGNO SOBRINHO SANCHES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000690-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REIS MAGNO SOBRINHO 

SANCHES CUNHA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. Retifique-se, ainda, os pólos da demanda, 

observando que o Banco Santander S/A passa a exequente e Reis Magno 

Sobrinho Sanches Cunha a executado. 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006662-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA DE ALENCAR TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006662-64.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: LUCIVANIA DE ALENCAR TEIXEIRA I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia 

da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 
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avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006664-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTERLENE SOUSA ARAUJO DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006664-34.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: VALTERLENE SOUSA ARAUJO DE AGUIAR I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo 

pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se à 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da parte 

exequente. III - Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006666-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DAIANA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006666-04.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: GABRIELA DAIANA DOS SANTOS 

NASCIMENTO I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não 

havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se 

à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da 

parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006667-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ALVES MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006667-86.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: ALINE ALVES MONTEIRO I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 
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NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006669-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006669-56.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: FRANCISCA DA SILVA SOUSA I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia 

da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006671-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FREITAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006671-26.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: THAIS FREITAS DA SILVA I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006674-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANI BORDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006674-78.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: DANI BORDIN I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear 

bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no 

prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, 

eventuais indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a 

R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 
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deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006676-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARBOSA DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVONILDE FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006676-48.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ADRIANA BARBOSA DE 

SOUZA - ME EXECUTADO: DEVONILDE FRANCISCA DA SILVA I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia 

da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006712-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DE LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR MIGUEL JOHANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006712-90.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: CLAUDINEI GOMES DE LARA 

EXECUTADO: NESTOR MIGUEL JOHANN I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear 

bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no 

prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, 

eventuais indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a 

R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1002614-62.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VILSON DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Intime-se o Patrono do requerente 

para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do cumprimento da 

obrigação noticiada no ID 10764546, devendo ainda, indicar conta 

bancária para depósito do valor da condenação. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e arquivem-se os autos a seguir.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR CLOVIS MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 157 de 541



1000038-62.2018.8.11.0040 REQUERENTE: EDEMAR CLOVIS MARTINI 

REQUERIDO: ALESSANDRA SILVA DA ROCHA - ME I - Designe a 

Secretaria audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE. II – Após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA APARECIDA DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000099-20.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

REQUERIDO: NEUSA APARECIDA DE ABREU Tendo em vista a audiência já 

designada no evento n. 14233947, cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000104-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEISIDIANE SOARES DE ASSUNCAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000104-42.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: LEISIDIANE SOARES DE ASSUNCAO DOS SANTOS I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo 

pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se à 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da parte 

exequente. III - Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE SOUZA DUPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000106-12.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: SONIA APARECIDA DE SOUZA DUPIN I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002665-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOUSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM ADRIANO BACK (REQUERIDO)

Joao Maculan (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVAIR HART OAB - MT17810/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1002665-73.2017.8.11.0040 REQUERENTE: HELIO SOUSA GUIMARAES 

REQUERIDO: WILLIAM ADRIANO BACK, JOAO MACULAN I - Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 
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13h. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de 

que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, a 

parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010799-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010799-04.2016.8.11.0040 REQUERENTE: DANIEL LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 15h30min. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELICIA BENTA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1002223-10.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DELICIA BENTA DA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: LUIZ ALBERTO I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 13h20min. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA LOPES DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO)

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003464-53.2016.8.11.0040 REQUERENTE: NADJA LOPES DE MORAES 

SOUZA, CRISTIANO HENRIQUE DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED SAUDE 

S/A, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS DE 

MATO GROSSO I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26 de junho de 2018, às 13h40min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON CORDEIRO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000174-93.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RONDACAR AUTO PECAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: DENILSON CORDEIRO SOARES Tendo em vista 

certidão do Oficial de Justiça acostada no Id. 12186684, bem como a 

manifestação da parte reclamante (Id. 12306581), cancelo audiência 

aprazada no Evento 13615262. Intime-se a parte reclamante, para que no 

prazo de 10(dez) dias informe novo endereço da parte reclamada, sob 

pena de extinção. Em caso de inércia, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGE MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1001157-58.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ELIZANGE MENDONCA PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1000144-24.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Tendo em vista o 

noticiado no Id. 12161286, intime-se a reclamada para manifestação em 

48h. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005707-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CRISTINA MAYER CERON (AUTOR)

SANDRA REGINA BRAZ AYRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo nº. 1005707-33.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé, nos termos da 

legislação vigente, em cumprimento ao artigo ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou 

Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a contestação. Sorriso/MT, 20 de março de 2018.Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA COSTA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE 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 01 de AGOSTO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-18.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERITON DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVALCI GERONIMO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010337-18.2014.8.11.0040 REQUERENTE: ERITON DA SILVA MACIEL 

REQUERIDO: IVALCI GERONIMO MENDES DE OLIVEIRA Intime-se a 

executada para que informe dados bancários para restituição dos valores 

penhorados. Apresentados os dados, expeça-se o respectivo alvará de 

levantamento. Após, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001259-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FIOREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (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 08 de AGOSTO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito. DECISÃO Numero do Processo: 1001259-80.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: VERA LUCIA FIOREZE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta na falha de prestação de 

serviço em relação de consumo de energia elétrica e inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, em decorrência da suspensão 

do fornecimento de energia em seu endereço, bem de caráter essencial à 

vida humana, bem como a indevida restrição ao crédito, evidenciando-se 

assim o perigo de dano. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, 

sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto 

de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar a suspensão das cobranças 

impugnadas e para que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção ao 

crédito, estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência do não pagamento, tal como a suspensão do fornecimento do 

serviço ou o novo registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

até final julgamento do processo. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

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 20 de JUNHO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito. DECISÃO Numero do Processo: 1000469-96.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: LEONARDO CESAR MORESCO REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA I - No que tange à tutela de urgência pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. 

Em arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, considerando 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a cobrança impugnada, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II 

- Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos 

os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos 

serviços de proteção ao crédito, em razão do débito impugnado nestes 

autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de efetuar novos 

registros nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da reclamante, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001297-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

LAUREN DESTRI GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1001297-92.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LAUREN DESTRI GOMES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Conquanto a documentação apresentada pela parte reclamante indica a 

prescrição do medicamento “Heparina Sódica”, tenho por bem observar as 

previsões constantes no Provimento nº 02/2015 – CGJ. Assim sendo, em 
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conformidade com o art. 8º da referida norma, intime-se o Gestor local do 

Sistema Único de Saúde (SUS), para que, no prazo de 48h, informe este 

Juízo acerca da possibilidade de disponibilização do medicamento 

vindicado pela reclamante, bem como apresente outros dados 

eventualmente importantes para o deslinde da causa. Concomitante à 

diligência acima e com o mesmo prazo para resposta, requisite-se parecer 

ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, ficando desde já requerido que o 

mesmo esclareça se há ou não urgência da medida requerida. Decorrido o 

prazo acima, com ou sem resposta, retornem-me os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 20 de JUNHO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CLEMENTINO DE AMAROES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001958-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SANDRA CLEMENTINO DE 

AMAROES REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2018, às 16h. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010779-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

 

Processo: 8010779-47.2015.8.11.0040 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 da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência(ID12318562).Sorriso/MT, 20 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CLEMENTINO DE AMAROES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001958-08.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: SANDRA CLEMENTINO DE AMAROES REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17 de abril de 2018, às 16h. II - Intimem-se as partes para comparecimento 

à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA ZANELLA (REQUERENTE)

MARLI OLINKEVICZ ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006382-932017.8.11.0040 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 da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 20 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-22.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAUFERT & KAUFERT LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON SCHNEIDER OAB - MT5840/B-B (ADVOGADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010587-22.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11863170, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001573-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (EXECUTADO)

 

Processo: 1001573-60.2017.8.11.0040 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 da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 20 de Março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 185845 Nr: 1584-72.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: FENIX IND E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição da carga de madeira 

apreendida conforme termo de apreensão juntado na fl. 41, apreensão 

vinculada ao TCO n. 34/2018 da Polícia Judiciária Civil e ao Boletim de 

Ocorrência n. 1714943180126010000 da Polícia Rodoviária 

Federal.Expeça-se mandado de restituição.Intimem-se.Nada mais sendo 

requerido, arquive-se.Sorriso/MT, 19 de março de 2018.JACOB 

SAUER,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 185845 Nr: 1584-72.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FENIX IND E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição da carga de madeira 

apreendida conforme termo de apreensão juntado na fl. 41, apreensão 

vinculada ao TCO n. 34/2018 da Polícia Judiciária Civil e ao Boletim de 

Ocorrência n. 1714943180126010000 da Polícia Rodoviária Federal.Ainda, 

em atenção ao solicitado pela parte requerente, fica deferido o prazo de 

48h para conclusão do transporte da carga apreendida, prazo que fluirá a 

partir do cumprimento do mandado de restituição, cuja certidão deverá 

consignar a hora e o dia do cumprimento.Expeça-se mandado de 

restituição.Intimem-se.Nada mais sendo requerido, arquive-se.Sorriso/MT, 

19 de março de 2018.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 187592 Nr: 2659-49.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NILSON BILHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AUGUSTO FARIA - 

OAB:61.143/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2659-49.2018.811.0040 (187592)

I – Certifique-se sobre a forma de recebimento da petição inicial, pois não 

foi apresentada a versão original.

II – Intime-se o D. Advogado subscritor para que junte a documentação 

original, ou via Portal Eletrônico do Advogado – PEA, únicas modalidades 

para peticionamento em processos físicos. Esclareço especificamente a 

necessidade de maior clareza dos documentos dos veículos, parcialmente 

ilegíveis na forma apresentada.

Sorriso/MT, 19 de março de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011201-22.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DALLA COSTA OAB - TO0004696A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011201-22.2015.8.11.0040 REQUERENTE: WESLEY FRANCISCO LINS DE 

FARIA REQUERIDO: SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA I – 

Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada 

havendo a indicar que a parte recorrente não faça jus ao benefício, defiro 

a assistência judiciária gratuita postulada pela reclamante. II - Tempestivo 

(Id. 10678891), recebo o recurso inominado (Id. 4734027), no efeito 

devolutivo. III - Intime-se a parte recorrida para apresentação das 

contrarrazões, em 10 (dez) dias (Lei n.º 9.099/95, art. 42, §2º). IV - 

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e remetam-se os 

autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010686-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTO QUAINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010686-50.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: LIDIO GALLI 

EXECUTADO: AIRTO QUAINI I – Inexitosa a intimação (Id. 11656600) e 

tendo em vista o postulado no Id. 12182370, cancelo a audiência de 

conciliação aprazada no evento 13654673. II - Considerando que se trata 

o feito de execução de título extrajudicial, que a parte executada já foi 

citada, bem como que tentada diligências pelo BACEN JUD e RENAJUD, 

sem sucesso na localização de bens penhoráveis, intime-se a parte 

exeqüente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002599-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002599-30.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GILSENILDO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001129-90.2018.8.11.0040 REQUERENTE: SOFIA FELIX REQUERIDO: 

VIVO S/A I - Em que pese a argumentação da reclamante, tenho que não é 

o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que os 

documentos que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a 

verossimilhança do alegado e sequer o comprovante da alegada inscrição 

indevida foi acostado aos autos. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Mauricio Etelvino Oliveira Alves (REQUERIDO)

FURTUNATO JOSE DE MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001138-52.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUZIA APARECIDA SILVA 

REQUERIDO: MAURICIO ETELVINO OLIVEIRA ALVES, FURTUNATO JOSE 

DE MEIRELES I – No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro 

lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II – Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar 

a imediata suspensão dos efeitos do protesto, em razão do débito objeto 

da ação. Determino, ainda, que a reclamada deve se abster de proceder 

um novo registro dos débitos impugnados junto ao Cartório de Protesto de 

Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento final da 

ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso 

de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício 

da Comarca de Sorriso, para suspensão do protesto. IV - Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001152-36.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: GILSENILDO ALVES DOS SANTOS I - Cite-se a 

parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da 

parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGE MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001157-58.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELIZANGE MENDONCA 

PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL-SHOP ELETRO & DIGITAL BRASIL - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001247-66.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: TOTAL-SHOP ELETRO & DIGITAL BRASIL - EIRELI - ME I - Em 

que pese a argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que 

instruem a inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do 

alegado,bem como que não demonstrado qualquer perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA COSTA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001249-36.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELIENE DA COSTA ROSA 

REQUERIDO: FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA. I - No que tange à 

tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001259-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FIOREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001259-80.2018.8.11.0040 REQUERENTE: VERA LUCIA FIOREZE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I – No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta 

na falha de prestação de serviço em relação de consumo de energia 

elétrica e inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, em 

decorrência da suspensão do fornecimento de energia em seu endereço, 

bem de caráter essencial à vida humana, bem como a indevida restrição 

ao crédito, evidenciando-se assim o perigo de dano. Por outro lado, tem-se 

que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. 

II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar a 

suspensão das cobranças impugnadas e para que a parte reclamada 

providencie, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante 

dos serviços de proteção ao crédito, estando consequentemente vedada 

a prática de qualquer ato em decorrência do não pagamento, tal como a 

suspensão do fornecimento do serviço ou o novo registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, até final julgamento do processo. Fixo 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III – Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000469-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LEONARDO CESAR MORESCO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000549-60.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

CARNEIRO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000544-38.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: LUCIMARA DOS SANTOS 

DIAS REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP I 

- Em que pese a argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000546-08.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

HERNANDES HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

Embora intimada a parte reclamante quedou-se inerte, deixando de 

regularizar vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001318-68.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, CITAÇÃO]. REQUERENTE: 

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA REQUERIDO: BANCO LOSANGO 

S.A, DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000022-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETI MARZEC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000022-86.2018.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 
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REQUERENTE: MARIA GORETI MARZEC REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO 

S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se 

a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a 

inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005545-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRID ADRIANE BUTTGEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005545-38.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 EXECUTADO: ASTRID ADRIANE BUTTGEN I - Retifiquem-se 

o registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005547-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLI ANDRADE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005547-08.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 EXECUTADO: EMANUELLI ANDRADE DE OLIVEIRA I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005548-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005548-90.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 EXECUTADO: LUCILENE AGUIAR I - Retifiquem-se o registro 

e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005550-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA DE SOUZA BORTOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005550-60.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 EXECUTADO: NAYARA DE SOUZA BORTOLI 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 166 de 541



voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010658-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR COGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010658-82.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: CLEBER JUNIOR COGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - Preliminarmente, retifiquem-se o 

registro e a autuação, fazendo-se constar como cumprimento de 

sentença. II - Nos termos do art. 12 da Lei nº 12.153/2009, oficie-se à 

autoridade competente, com cópia da sentença, para cumprir a obrigação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação em 

perdas e danos (Lei nº 9.099/95, art. 52, IV, V e NCPC, art. 499), com a 

consequente constrição de numerário suficiente ao cumprimento da 

sentença. III - Decorrido o prazo acima sem cumprimento, o que deverá ser 

certificado, renove-se a conclusão para análise do peticionado no ID 

6732046. IV - Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002497-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALOISIO SANCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISSIELI HELFENSTEIN (EXECUTADO)

CLAUDEMIR TOMES (EXECUTADO)

CLEIDES GUIMARAES DE OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002497-08.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: MARCIO ALOISIO SANCHES 

EXECUTADO: CLEIDES GUIMARAES DE OLIVEIRA CASTRO, CLAUDEMIR 

TOMES, JAISSIELI HELFENSTEIN I - Considerando o decurso “in albis” do 

prazo para as partes devedoras voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no ID 10419508, no montante de R$ 2.934,36 (dois mil 

novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), conforme 

cálculo de atualização do ID 10419533. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III - Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV - Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010650-76.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE CRISTINA BIONDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ESCOA TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010650-76.2014.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: LUCIMEIRE 

CRISTINA BIONDO EXECUTADO: CLODOALDO DE OLIVEIRA, ESCOA 

TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME Trata-se o presente feito de ação 

de título extrajudicial, de modo que não há se falar em aplicação de revelia. 

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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001897-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO ROBERTO SIGNOR 

REQUERIDO: VANDRE LUCIANO SCHEFFER Já decorrido o prazo 

postulado no id. 9521178 , intime-se a parte reclamante para se manifestar 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000406-42.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: CLAUDIA SOUZA DA SILVA 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-52.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010865-52.2014.8.11.0040 REQUERENTE: SEBASTIANA MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A I - Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011409-06.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011409-06.2015.8.11.0040 REQUERENTE: LIDIO GALLI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica 

desde logo intimada a parte credora para atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, retornando os autos na sequência para 

análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de 

ausência de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim 

requerido, fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da 

parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. 

Nesse caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item 

anterior, devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à 

conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010124-12.2014.8.11.0040 REQUERENTE: DEUZIMAR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, 

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAUCARD SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011237-64.2015.8.11.0040 REQUERENTE: WALDEMIR DA CONCEICAO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD SA 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003773-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCY LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003773-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: ALCY LOPES DA SILVA Tendo em vista que inexitosa a 

citação da parte executada, intime-se a exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente novo endereço, sob pena de extinção. Com o 

novo endereço, cite-se conforme determinado no Id. 10085663. Decorrido 

o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006007-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MARIA RODRIGUES CAVALETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ODAIR AMORIM DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006007-92.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: REJANE MARIA RODRIGUES 

CAVALETTI EXECUTADO: JOSÉ ODAIR AMORIM DE FREITAS 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SABOIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000177-82.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JEFERSON SABOIA DOS REIS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-36.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010534-36.2015.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO PARMA TIMIDATI 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Intime-se a parte 

reclamante para se manifestar acerca do peticionado no ID 11261128, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, renove-se a conclusão.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011424-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEY DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011424-72.2015.8.11.0040 REQUERENTE: GISLEY DO NASCIMENTO 

ALVES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000406-42.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: CLAUDIA SOUZA DA SILVA 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011409-06.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011409-06.2015.8.11.0040 REQUERENTE: LIDIO GALLI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica 

desde logo intimada a parte credora para atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, retornando os autos na sequência para 

análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de 

ausência de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim 

requerido, fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da 

parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. 

Nesse caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item 

anterior, devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à 

conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011237-64.2015.8.11.0040 REQUERENTE: WALDEMIR DA CONCEICAO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD SA 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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003773-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCY LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003773-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: ALCY LOPES DA SILVA Tendo em vista que inexitosa a 

citação da parte executada, intime-se a exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente novo endereço, sob pena de extinção. Com o 

novo endereço, cite-se conforme determinado no Id. 10085663. Decorrido 

o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010733-92.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010733-92.2014.8.11.0040 REQUERENTE: CATIA REGINA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001376-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JORGE PIAIA REQUERIDO: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o 

feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMIR JOSE BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001864-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADIMIR JOSE BASSO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Intime-se a parte reclamante para se 

manifestar acerca do peticionado no ID 12107292, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, renove-se a conclusão.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006376-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLY DI DOMENICO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE PEREIRA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006376-86.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: DEBORAH KELLY DI DOMENICO 

EXECUTADO: JUCILENE PEREIRA SOARES I - Retifiquem-se o registro e a 
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autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001216-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO GENOVEZ DAMIANO (EXECUTADO)

MARIA ALICE ZAFFALON DAMIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001216-80.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

LUIZ EDUARDO GENOVEZ DAMIANO, MARIA ALICE ZAFFALON DAMIANO 

Já decorrido o prazo postulado no id. 10565618 , intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010924-40.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON GAZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010924-40.2014.8.11.0040 REQUERENTE: AMAZON GAZ LTDA - ME 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I - Considerando-se o retorno dos autos 

a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Com 

manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido o prazo acima sem 

manifestação, arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-52.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCARA SALETE TAPARELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010046-52.2013.8.11.0040 EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JOCARA SALETE TAPARELLO 

Já decorrido o prazo postulado no id. 11097228, intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011043-98.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO PATAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011043-98.2014.8.11.0040 EXEQUENTE: JOAO DOS SANTOS 

EXECUTADO: FELICIO PATAT Já decorrido o prazo postulado no id. 

11097812, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010308-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR M. FLORES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010308-94.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: P.M.S. PECAS E MECANICA 

LTDA - ME EXECUTADO: VALDECIR M. FLORES Consoante Enunciado nº 

117 do FONAJE, “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial”. Desta feita, não garantido o Juízo no presente 

caso, REJEITO os embargos propostos no Id. 9338106. 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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE FALINSKI STEDILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001757-16.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]. REQUERENTE: JULIANE 

FALINSKI STEDILE REQUERIDO: ADRIANA RIBEIRO I – Não sendo o caso, 

retiro o sigilo da contestação e documentos apresentados no Id. 10607154 
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e renovo o prazo, de 05 (cinco) dias, para apresentação de impugnação, 

a contar da intimação desta decisão. II - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 14h40min. III - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002992-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIANO MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002992-52.2016.8.11.0040 REQUERENTE: RUBIANO MILANI REQUERIDO: 

JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO, ANTONIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO 

I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica 

desde logo intimada a parte credora para atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, retornando os autos na sequência para 

análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de 

ausência de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim 

requerido, fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da 

parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. 

Nesse caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item 

anterior, devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à 

conclusão.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000601-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA THILDA SOUSA OLIVEIRA SILVA 69511764349 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE BLANCO FORMENTAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000601-56.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: SHEILA THILDA SOUSA 

OLIVEIRA SILVA 69511764349 EXECUTADO: JOICE BLANCO 

FORMENTAO 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010836-02.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUIZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE LIMA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010836-02.2014.8.11.0040 REQUERENTE: VALMIR LUIZ DE CASTRO 

REQUERIDO: EDIVALDO DE LIMA JUNIOR I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no ID 8295413, no montante de R$ 9.743,38 (nove mil 

setecentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), conforme 

cálculo de atualização do ID 9670647. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III - Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV - Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010624-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA REGINA WASEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010624-10.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: FATIMA REGINA WASEM I - Retifique-se o registro do feito, 

para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a 

parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 

1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado 

no item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR BESBATTI DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Agente Barros (TESTEMUNHA)

AGENTES DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINALDO CEZAR DE SOUZA (TESTEMUNHA)

AGENTE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARCIANO DA ROSA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000330-18.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GASPAR BESBATTI DE MELLO 

REQUERIDO: PRISCILA TAVARES DA SILVA, LUIZ PEDRO SIMONETTI 

TOLEDO I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar 

como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou 

nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-84.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010740-84.2014.8.11.0040 REQUERENTE: APOLONIO RODRIGUES 

REQUERIDO: OI S.A I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a 

constar como cumprimento de sentença. II – Nos termos do art. 536 e art. 

525 do NCPC, intime-se a parte executada para cumprimento da sentença 

quanto à obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo multa de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento. III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, independentemente de nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV 

- Decorrido o prazo acima sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, sob pena de 

extinção.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006224-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1006224-38.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: BELLA CASA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: LEONARDO 

ELOI FOLLE BERLATTO I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - 

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 
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deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BERNARDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010459-60.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. REQUERENTE: 

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP REQUERIDO: JURACI 

BERNARDES DA SILVA I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010965-70.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASSOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO CAMPOS UGLIARA - ME (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010965-70.2015.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]. REQUERENTE: FERNANDO MASSOTTI REQUERIDO: 

EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA, LEONARDO CAMPOS UGLIARA - ME, MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO 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.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010680-48.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDINEIA NEVES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEM BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO JORDAN MARTINATI DE SOUZA OAB - PR63161 (ADVOGADO)

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO OAB - PR31718 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010680-48.2013.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]. EXEQUENTE: CLEDINEIA NEVES DA 

ROCHA EXECUTADO: ENEM BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS 

EIRELI I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. Retifique-se, ainda, os pólos da demanda, 

observando que Enem Brasil Comercio de Materiais Didáticos Eireli passa a 

exequente e Cledineia Neves da Rocha a executada. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000369-15.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE 

IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: ALZITA PIRES FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000146-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA PEREIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERNANDES SALDANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000146-62.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA, MULTA COMINATÓRIA / 

ASTREINTES, MULTA DE 10%, JUROS]. EXEQUENTE: JOCIMARA PEREIRA 

DE FREITAS EXECUTADO: MOACIR FERNANDES SALDANHA I - Defiro o 

pedido de penhora “on-line” postulado no Id. 9620518, no montante R$ 

28.270,68 (vinte e oito mil duzentos e setenta reais e sessenta e oito 

centavos), conforme o valor apresentado no Id. 1061472. II - A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, 

atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito 

passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação 

à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o 

prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, 

retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a 

indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 

5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, expeça-se mandado de penhora a ser 

cumprido no endereço da parte devedora constante naquele sistema, 

ficando aquela última nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. 

V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003425-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE CHAVES DE ALMEIDA GUAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1003425-56.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROSELAINE 

CHAVES DE ALMEIDA GUAREZ REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO BARCELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000122-34.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]. EXEQUENTE: STUMPF E STUMPF 

LTDA EXECUTADO: MARCELO ANTONIO BARCELI Consoante Enunciado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 176 de 541



nº 117 do FONAJE, “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial”. Desta feita, não garantido o Juízo no presente 

caso, REJEITO os embargos propostos no Id. 9338106. 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).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHEROLA NASCIMENTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001273-98.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CHEROLA NASCIMENTO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Retifique-se o registro do feito, 

para que passe a constar como cumprimento de sentença. Retifique-se, 

ainda, os pólos da demanda, observando que o Banco Bradesco S/A 

passa a exequente e Cherola Nascimento Araujo a executada. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002801-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DO SOCORRO GARCIA DA CRUZ (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1002801-70.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: ANDREZA DO SOCORRO GARCIA DA CRUZ REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Tendo em vista o certificado no Id. 11070741 e 

depósito acostado no Id. 11907186, intime-se o D. Advogado da 

reclamante para manifestação acerca do interesse no processamento do 

recurso interposto no Id. 10553267, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido 

o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-59.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DUARTE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010914-59.2015.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EDILAINE 

DUARTE DO PRADO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. I 

- Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado no id. 

11896872, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

11925598. II - Ante o peticionado no id. 11925598, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante remanescente da 

condenação (R$1.319,87), nos termos do art. 523, § 2º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, manifestando-se acerca dos 

rumos da execução, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “III”, independente de nova intimação, sob pena de 

extinção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLEUDSON SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010711-63.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

FLEUDSON SOUSA RODRIGUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - Expeça-se alvará para levantamento do 

valor depositado no id. 11130718, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 11276791. II - Ante o peticionado no id. 11925598, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

remanescente da condenação (R$1.432,47), nos termos do art. 523, § 2º, 

do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, manifestando-se 

acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “III”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010103-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI GONCALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010103-65.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

DARLEI GONCALVES DE AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. I - Expeça-se 

alvará para levantamento do valor depositado no id. 11081734, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 12021247. II - 

Ante o peticionado no id. 12021240, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante remanescente da condenação (R$496,16), nos 

termos do art. 523, § 2º, do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte 

exequente apresentar atualização do débito com a incidência da multa 

acima referida, manifestando-se acerca dos rumos da execução, em 05 

(cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “III”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORMERINA SOUZA SILVA (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1003377-97.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

CORMERINA SOUZA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Expeça-se alvará 

para levantamento do valor depositado no id. 11074178, observando-se 

os dados bancários apresentados no id. 11895027. II - Ante o peticionado 

no id. 11895019, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante remanescente da condenação (R$723,42), nos termos do art. 

523, § 2º, do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

manifestando-se acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “III”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-70.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE QUADROS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802/O-N 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010157-70.2012.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. REQUERENTE: ANA PAULA DE QUADROS 

MACHADO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Assiste razão ao D. Advogado 

em suas alegações constante no Id. 1636659 acerca da nulidade da 

intimação da sentença, porquanto houve pedido expresso para 

exclusividade na intimação. Proceda-se a nova intimação da sentença 

proferida no Id. 897347, desta feita ao Dr. Evandro Cesar Alexandre do 

Santos – OAB/MT 13.431-B, renovando-se o prazo recursal, bem como 

para que informe dados bancários para restituição do valor penhorado (Id. 

1863898). Apresentados os dados, expeça-se o respectivo alvará de 

levantamento.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE GOMES DA SILVA (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:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1006291-03.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: DIONE GOMES DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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 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 
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de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BOM KOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000768-73.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TRANSPORTE DE COISAS, INADIMPLEMENTO, 

TRANSPORTE TERRESTRE, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: ODAIR BOM KOSKI REQUERIDO: OMEGA TRANSPORTES 

RODOVIARIO LTDA, BRF S.A. 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 

prejuízo irreparável ou urgência na medida. Demais disso, nesta análise 

perfunctória, não há como se estabelecer a verossimilhança das 

alegações do reclamante. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. II - Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001158-43.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. REQUERENTE: MARCO AURELIO BANFI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - No que 

tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

inexistência de débito em relação de consumo de energia elétrica, 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, em decorrência da suspensão do fornecimento de 

energia em seu endereço, bem de caráter essencial à vida humana, 

evidenciando-se assim o perigo de dano. Por outro lado, tem-se que a 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

proceda, em 24 horas (art. 176, I, da Resolução Normativa n. 414/ANEEL), 

a religação dos serviços de energia elétrica na residência do reclamante, 

sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por hora de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a verossimilhança 

das alegações da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a inverdade do alegado, DEFIRO A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. VI - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001212-09.2018.8.11.0040, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CLAUDIO 

JUNIOR FACHIN 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 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA LIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001286-63.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. REQUERENTE: FABRICIA LIMA DE ARRUDA 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. Verifica-se pelos 

documentos apresentados que de fato a reclamante possui financiamento 

estudantil de 100% dos encargos educacionais, de sorte que, em primeira 

análise, evidenciada a probabilidade do direito. Ainda, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento da matrícula e 

liberação do portal acadêmico à reclamante, com perda dos prazos para 

conclusão das avaliações. Por fim, tem-se que a parte reclamada poderá, 
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com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o efeito de: a) 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança 

impugnada, estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato 

em decorrência do não-pagamento, tal como o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297); b) 

determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante no 

curso de Direito, possibilitando que a reclamante monte sua grade 

semestral no portal acadêmico, bem como proceda ao desbloqueio de 

acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais). Consigno que a rematrícula só não pode ser 

negada em razão dos fatos tratados neste feito. III - Tendo em vista a 

verossimilhança acima apontada e 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FORTE HOME DESIGNER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001295-25.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ELETRO 

FORTE HOME DESIGNER LTDA - ME REQUERIDO: PAULISTA BUSINESS 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS 

S/A., BANCO DAYCOVAL S/A I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de protesto indevido, 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 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 a cobrança, 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 do efeito do protesto, em razão do débito objeto da 

ação. Por fim, a parte reclamada deverá se abster de proceder um novo 

registro dos débitos impugnado junto ao respectivo 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 - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001305-69.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: ISIS CAROLINE REIS DE 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. Verifica-se pelos documentos 

apresentados que de fato a reclamante possui financiamento estudantil de 

50% e bolsa da instituição de ensino denominada “Turmas de inclusão” no 

percentual de 50% dos encargos educacionais, de sorte que, em primeira 

análise, evidenciada a probabilidade do direito. Ainda, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento da matrícula e 

liberação do portal acadêmico à reclamante, com perda dos prazos para 

conclusão das avaliações. Por fim, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o efeito de: a) 

determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante, bem 

como proceda ao desbloqueio de acesso à reclamante ao portal 

acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo 

para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, 

caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, 

tudo até o julgamento final da ação, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos fatos 

tratados neste feito. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000049-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FRARE (EMBARGANTE)

EULAR PEDRO FRARE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT0017162A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Schumacher (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000049-91.2018.8.11.0040, : Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/

[IMISSÃO NA POSSE]. EMBARGANTE: EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE 

FRARE EMBARGADO: JOSÉ SCHUMACHER Indefiro o pedido de 

reconsideração constante no id. 12110427, pois além de inexistir em 

nosso ordenamento tal previsão, não há qualquer fato novo além dos já 

analisados em sede liminar, impossibilitando, deste modo, seu acolhimento, 

conforme orientação jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MERO 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E, 

NÃO OBSTANTE, MANTEVE OS BENS (MÁQUINAS INDUSTRIAIS) 

DEPOSITADOS EM MÃOS DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO 

PEDIDO, POSTO QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIO INDISPENSÁVEL À 

CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Processo nº 1478987-4, 12ª Câmara Cível do TJPR, Rel. 

Mário Helton Jorge. j. 11.05.2016, unânime, DJ 31.05.2016). AGRAVO 

REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR 

INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. 

AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 
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REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA 

DE FATOS NOVOS. 1 - Não vislumbrados, pelo relator, após uma cognição 

sumária da questão deduzida, os requisitos necessários para a 

concessão da liminar pleiteada, especialmente diante da ausência da 

fumaça do bom direito, o seu indeferimento é a medida que se impõe. 2 - É 

medida imperativa o desprovimento do Agravo Regimental, quando não se 

faz presente, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a 

modificação da decisão agravada. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Mandado de Segurança nº 300186-02.2015.8.09.0000 

(201593001860), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Francisco Vildon José 

Valente. unânime, DJe 09.10.2015). Desta feita, cumpra-se integralmente a 

decisão proferida no id. 11426067. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-23.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMAPLUS COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

DROGARIA NEBRASCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010423-23.2013.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO PAULO CARVALHO 

SILVA REQUERIDO: FARMAPLUS COMERCIAL LTDA, DROGARIA 

NEBRASCA LTDA Tramita esta demanda desde o ano de 2013, sem que 

se tenha logrado êxito na implementação da citação da parte reclamada 

FARMAPLUS COMERCIAL LTDA, a despeito das inúmeras tentativas 

realizadas. A indicação do endereço da parte adversa é ônus da parte 

reclamante: NCPC, art. 319, II. O mesmo estatuto, em seu art. 6º, prevê que 

“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. A parte 

reclamante não se desincumbiu de seu ônus processual, o que significa 

dizer que não cooperou para a razoável duração do processo. O novo 

pedido de prazo para informar novo endereço não mais se justifica, pois o 

prazo de tramitação já superou o razoável, e foi mais do que suficiente 

para que todas as diligências possíveis fossem realizadas. Não havendo 

se estabelecido até o momento relação processual válida, indesviável se 

torna a extinção do processo, consoante orientação jurisprudencial: CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AFRONTA 

AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. ART. 

267, INCISO IV, DO CPC/1973. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao autor adotar 

todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não 

sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o 

aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 2. Não realizada a citação 

do réu depois de decorrido quase dois (02) anos do ajuizamento da ação, 

deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de 

mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Para a extinção do processo, nos termos do art. 

267, inciso IV, do CPC/1973, é desnecessária a intimação pessoal da 

parte, providência que, de acordo com o art. 267, § 1º, do CPC/1973, só é 

exigível nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do mesmo dispositivo 

legal. 4. Apelo não provido. (Apelação Cível nº 20130310217977 (943729), 

4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho de Assis. j. 18.05.2016, 

DJe 02.06.2016). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

OAB/RJ - COBRANÇA DE ANUIDADES - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. 

EXTINÇÃO. ART. 267, IV DO CPC. I - A correta indicação do endereço de 

citação da parte ré é ônus processual do autor, conforme estabelecido no 

art. 282, II, do CPC, cujo descumprimento gera o indeferimento da inicial. II - 

Não se coaduna com a necessidade de presteza e celeridade da 

prestação jurisdicional, nem com a economia processual, a abertura de 

prazo, indefinidamente, para que a autora cumpra obrigação sua de 

regularização da peça de ingresso. III - Ocorrência de inércia da Apelante, 

uma vez que não forneceu o endereço atualizado para citação do Réu, 

ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 282, inciso II, do 

Código de Processo Civil, haja vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça nos autos. IV - Demonstrada a impossibilidade de se localizar o 

devedor, resta caracterizada a ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo - art. 267, IV, do CPC. V - 

Apelação improvida. (Apelação Cível nº 2010.51.01.031585-0/RJ, 8ª Turma 

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Maria Helena Cisne. unânime, 

e-DJF2R 09.01.2014). Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem 

julgamento de mérito (NCPC, art. 485, IV). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se apenas a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-19.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO ALMEIDA LUCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010464-19.2015.8.11.0040 REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: ALEXSANDRO ALMEIDA LUCAS Trata-se de 

reclamação proposta por ALAN JHON AUTO CENTER LTDA-ME em face 

de ALEXANDRE ALMEIDA LUCAS, relata a reclamante que é credora da 

parte reclamada na quantia de R$ 840,63 (oitocentos e quarenta reais e 

sessenta e três centavos), representada através das ordens de serviços 

constantes no Id. 985103. Citada a parte reclamada (Id. 11872011), não 

apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A parte reclamada foi citada no dia 22.02.2018, contudo, 

sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pelas ordens de serviços, 

assinadas pelo reclamado, acostada no Id. 985103, que mesmo sem força 

executória, servem como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 840,63 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e 

três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de 

ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data 

da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005307-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUELI GOMES DA SILVEIRA SAMPAIO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 181 de 541



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005307-19.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROBERSON ATILIO BERGAMIN 

& CIA LTDA - EPP REQUERIDO: JUELI GOMES DA SILVEIRA SAMPAIO 

MACHADO Trata-se de reclamação proposta por ROBERSON ATILIO 

BERGAMIN & CIA LTDA em face de JUELI GOMES DA SILVEIRA SAMPAIO 

MACHADO, relata a reclamante que é credora da reclamada na quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representado através de notas de produtos 

(Id. 10286370) e dos canhotos de boletos constantes no Id. 10286373. 

Citada a parte reclamada (Id. 12051605), não apresentou contestação, 

bem como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. A parte 

reclamada foi citada no dia 05.03.2018, contudo, sequer demonstrou 

interesse em participar ativamente dos atos processuais, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação e apresentar contestação, diante 

do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pelas notas dos produtos adquiridos, bem como nos 

canhotos dos boletos emitidos, ambos documentos assinados pela 

reclamada, que estão acostados nos Ids. 10286370 e 10286373, que 

mesmo sem força executória, servem como provas. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a parte 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da 

reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000556-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LOPES FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000556-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: MIGUEL LOPES FERRAZ Trate-se de reclamação 

proposta por AUTO ELÉTRICA VOLVER LTDA - ME em face de MIGUEL 

LOPES FERRAZ, relata a reclamante que é credor do reclamado na quantia 

de R$ 8.211,22 (oito mil, duzentos e onze reais e vinte e dois centavos), 

representado através de ordens de serviços constantes no Id. 4856769. 

Citado o reclamado (ID. 11809269), o mesmo não apresentou contestação, 

bem como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. O reclamado foi 

citado no dia 01.02.2018, de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 

5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou interesse em participar 

ativamente dos atos processuais, deixando de comparecer à audiência de 

conciliação e apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a 

teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando 

normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se 

da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver 

conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pelas ordens de serviços, assinadas pelo reclamado, acostadas no Id. 

4856769, servindo como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar o reclamado a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 8.211,22 (oito mil, duzentos e onze reais e vinte 

e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de 

ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data 

da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005301-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005301-12.2017.8.11.0040 AUTOR: ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA 

LTDA - EPP RÉU: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA Trata-se 

de reclamação proposta por ROBERSON ATILIO BERGAMIN E CIA em face 

de FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES, relata a reclamante que é credora 

da parte reclamada na quantia de R$ 1.146,36 (hum mil, cento e quarenta e 

seis reais e trinta e seis centavos), representado através de 

comprovantes de aquisição de produtos e notas ficais, constantes nos 

Ids. 10259972 e 10260025. Citada a parte reclamada (Id. 11758658), não 

apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A parte reclamada foi citada no dia 08.02.2018, de forma eficaz 

conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer 

demonstrou interesse em participar ativamente dos atos processuais, 

deixando de comparecer à audiência de conciliação e apresentar 

contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se 

o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é 

absoluta, podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos 

autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pelos comprovantes de aquisição de produtos e notas 

fiscais, assinadas pelo reclamado, acostadas nos Ids. 10259972 e 

10260025, que mesmo sem força executória, servem como prova. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar as 

partes reclamadas a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.146,36 

(hum mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da reclamação, e 

acrescidos de juros legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 
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55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GIULIA FERNANDES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000722-84.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRESSA GIULIA 

FERNANDES MARQUES REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A I - Embora intimada a reclamante quedou-se inerte, 

deixando de regularizar vício sanável constatado (cópia dos documentos 

pessoais, comprovante de endereço e comprovante de vínculo com a 

instituição de ensino e matrícula), diante do que se impõe o indeferimento 

da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - Sem custas. 

V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS STUANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAURO JOSÉ BREIER (TESTEMUNHA)

POLICIAL MILITAR EDMUNDO LOPES VELOSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010626-77.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LUCAS STUANI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação de 

reparação de dano material e moral proposta por LUCAS STUANI em face 

do MUNICÍPIO DE SORRISO. Alega o reclamante, em suma, que no dia 19 

de novembro de 2013, às 09h40min, trafegava com seu veículo 

Renault/Sandero Exp. 1.0 16V, Placa NTZ-2869, pela Avenida Porto 

Alegre, Centro, desta urbe, na pista “colada” ao canteiro central próximo a 

entrada do Hospital Regional de Sorriso, quando foi abalroado pela 

ambulância, GM/Willian S10, Placa NPD-6737, que tentava realizar o 

retorno em local proibido. Postulou a reparação do prejuízo material 

suportado no montante de R$1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e 

nove reais) e danos morais. Em contestação, o reclamado alegou: a) se 

tratar de responsabilidade subjetiva; b) culpa exclusiva do reclamante; c) 

não comprovação dos danos materiais e morais; d) fixação dos danos 

morais em um salário mínimo em caso de condenação. Impugnação à 

contestação (id. 4986056). Em audiência de instrução e julgamento foram 

inquiridas as testemunhas Zilton Mariano de Almeida, Edmundo Lopes 

Veloso e Graziele Zanini (id. 11672764). DO MÉRITO. A existência do fato 

está demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no id. 

823682-Pág.3-5, assim como pelos orçamentos que especificam a 

extensão dos danos juntados no id. 823679-Pág.1-7. Nas declarações dos 

condutores (id. 823682-Pág.5), o reclamante aduziu que “Trafegava na 

Av. Porto Alegre próximo ao Hospital Regional na pista do lado esquerdo 

quando ao passar em frente ao Hospital a ambulância da Secretaria de 

Saúde ao efetuar um contorno no local atingiu a lateral do meu veículo 

Sandero causando danos na frente ao lado direito, portas dianteira e 

traseira”. Por sua vez, o motorista da ambulância do reclamado, relatou 

que “Trafegava na Av. Porto Alegre próximo ao Hospital Regional quando 

fui fazer o contorno em frente o hospital com a seta ligada atingi a lateral 

esquerda do veículo acima citado atingindo o para-choque dianteiro e 

amassou o para lama esquerdo”. Ademais, embora seja assegurada a 

preferência de passagem (art. 29 do CTB), verifico que o condutor da 

ambulância do reclamado não agiu com a devida cautela ao tentar fazer o 

retorno em local proibido, conforme declaração acima transcrita, vindo a 

infringir norma de trânsito prevista no art. 39 do Código de Trânsito 

Brasileiro: Art. 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser 

feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer 

pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que 

ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as 

características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da 

movimentação de pedestres e ciclistas. Diante do conjunto probatório 

analisado, ausente culpa exclusiva da vítima, evidenciada imprudência 

(culpa) do condutor, motorista da ambulância, no acidente ocorrido, tal 

circunstância atrai a responsabilidade civil do ente estatal, a teor do 

disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Eis a orientação 

jurisprudencial em ocorrências análogas: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO RÉU QUE INVADIU A VIA 

PREFERENCIAL E COLIDIU COM O VEÍCULO DO AUTOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 

6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEMENTOS CONFIGURADORES DO 

DEVER DE INDENIZAR. PRESENÇA. CULPA EXCLUSIVA OU 

CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REFORMA. ARBITRAMENTOS DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo nº 1392402-6, 3ª 

Câmara Cível do TJPR, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. j. 

22.03.2016, unânime, DJ 07.04.2016). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCAVA PARA ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA - CONFIGURAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO RÉU - 

ACIDENTE DECORRENTE DE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA - 

PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. (Processo nº 1397548-7, 3ª Câmara Cível do 

TJPR, Rel. Cláudio de Andrade. j. 08.03.2016, unânime, DJ 23.03.2016). 

APELAÇÃO CÍVEL. RITO SUMÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E 

AMBULÂNCIA. PRERROGATIVAS DE PASSAGEM NO TRÂNSITO. DEVER 

DE CUIDADO E RESPEITO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA. 

NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Conquanto as ambulâncias, em 

casos de urgência, gozem de preferência nas vias públicas e ainda que 

trafeguem com os alarmes sonoros e luminosos acionados, devem 

obrigação de cautela e obediência aos demais institutos normativos de 

trânsito; II. O dever de socorro, além de não permitir o desrespeito à 

sinalização, não pode representar ameaça à vida das demais pessoas; III. 

Comprovado o nexo de causalidade e os prejuízos causados à parte 

autora, deve o Município ser condenado ao pagamento de indenização 

pelos danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e 

juros de mora, a partir da citação; IV. O STF, no julgamento da ADI nº 

4357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial e por arrastamento do 

artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pelo artigo 5º da Lei 

nº 11.960, de 2009. Diante da aludida inconstitucionalidade, a correção 

monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. (Apelação Cível nº 

0625626-39.2010.8.13.0145 (1), 7ª Câmara Cível do TJMG, Rel. 

Washington Ferreira. j. 14.10.2014, Publ. 17.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

VIATURA OFICIAL. SIRENE E GIROFLEX LIGADOS. IRRELEVÂNCIA. 

DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO ABSOLUTO. AGENTE PÚBLICO. DEVER 

DE CAUTELA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. 1. A legislação pátria 

adotou em matéria de responsabilidade civil do Estado, a teoria objetiva, 

com base no risco administrativo - o dever de indenizar independe de dolo 

ou culpa do agente, sendo suficiente o dano e a demonstração do nexo 

causal. 2. O direito de preferência previsto no artigo 44 do Código de 

Trânsito Brasileiro não é absoluto, vez que não desobriga o condutor da 

viatura do Corpo de Bombeiros, de adotar as cautelas necessárias de 

segurança, previstas na alínea "d" do inciso VII do art. 29 do referido 

diploma legal. 3. In casu, o fato de que sirene e giroflex estavam 

supostamente acionados, torna-se irrelevante face à conduta do agente 

do Estado, vez que o acidente poderia ter sido evitado se este tivesse 

procedido de maneira mais cautelosa, respondendo o Estado pelo 

ressarcimento dos danos materiais advindos do acidente. 4. Apelo 
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desprovido. (Apelação Cível nº 0014466-17.2008.8.01.0001 

(2010.000376-0) (8.832), Câmara Cível do TJAC, Rel. Izaura Maria Maia de 

Lima. j. 30.11.2010, unânime, DJe 14.12.2010). O valor do prejuízo material 

está em consonância com as circunstâncias do fato e demonstrado pelos 

recibos de pagamento juntados no id. 823679-Pág. 3-4, não havendo o 

reclamado trazido à baila qualquer documento que desqualifique os 

recibos apresentados pelo reclamante. Quanto aos danos morais, 

reputo-os inocorrentes, pois não se registraram lesões corporais ou 

mesmo a direitos da personalidade do reclamante, impondo-se a 

conclusão de que o acidente em questão constitui mero dissabor, a que 

todos os condutores de veículos estão sujeitos no cotidiano. Assim a 

orientação jurisprudencial: APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito 

provocado por preposto da ré que não respeitou sinalização de parada 

obrigatória - Indenização por danos materiais devida. Não comprovados os 

lucros cessantes. Dano moral - Inocorrência - Ausência de lesão a direito 

de personalidade - Configurado mero dissabor - Recursos desprovidos. 

(Apelação nº 0017153-54.2011.8.26.0004, 28ª Câmara de Direito Privado 

do TJSP, Rel. Mário Chiuvite Júnior. j. 21.07.2015). RECURSO INOMINADO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESUNÇÃO DE 

CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. DANOS MATERIAIS 

DEMONSTRADOS. ORÇAMENTO QUE COMPROVA A EXTENSÃO DOS 

DANOS. DESPESAS COM TÁXI COMPROVADAS. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE NA 

TRASEIRA NÃO ELIDIDA. Recurso exclusivo da parte autora postulando a 

condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais. Danos materiais comprovados, conforme o orçamento juntado 

às fls. 16/17 e recibos da fl. 18. Danos morais inocorrentes, pois não há 

prova de que os autores tenham sofrido abalo moral concreto, 

caracterizando o fato como mero dissabor da vida em sociedade. Vale 

dizer, ainda que incontroversos os transtornos advindos da ocorrência do 

sinistro, a situação não foi intensa e duradoura e, por isso, incapaz de 

gerar desequilíbrio psicológico aos autores. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005165964, 2ª Turma Recursal Cível dos 

Juizados Especiais/RS, Rel. Cintia Dossin Bigolin. j. 08.07.2015, DJe 

14.07.2015). (Grifou-se). DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar o 

reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos materiais, o valor de 

R$1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), a ser atualizado 

pelo INPC a contar da data de ajuizamento da reclamação e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de 

custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

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. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes.
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Processo Número: 1000690-79.2018.8.11.0040
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ANTONIO NONATO DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000690-79.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO NONATO DE SOUSA 

ARAUJO 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORELHO ELOIR ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001373-53.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: ORELHO ELOIR ANTUNES DA SILVA I – Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, em virtude da quitação do 

débito reclamado (Id 11891472), julgando assim extinto o processo. II – 

Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT NOTICIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005287-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO DA 

ROCHA REQUERIDO: MT NOTICIAS Trata-se de reclamação de 

indenização por danos morais proposta por LEANDRO ROGER RIBEIRO DA 

ROCHA, em face de MT NOTICIAS. Narra o reclamante que é morador 

dessa urbe, empresário e possui boa conduta social, relata ainda que em 

meados de outubro/2017 a empresa reclamada publicou em seu site uma 

notícia em que o reclamante teria se envolvido em um crime na cidade de 

Cuiabá/MT, expondo-o em situação vexatória, causando-lhe prejuízos 

emocionais e materiais, tendo em vista a perda de clientes em sua 

empresa. Por tais fatos postula pela reparação dos danos matérias e 

morais suportados. Inexitosa a conciliação (Id. 11963116), sobreveio a 

contestação, em que alega a reclamada que apenas utilizou do seu direito 

de informar, não extrapolando os fatos, nem os narrando de forma a 

expor o reclamante ou coloca-lo em situação vexatória. Por tais fatos 

postula pela improcedência da demanda, na condenação do reclamante 

pela litigância de má fé em prestação pecuniária ou prestação de serviços, 

bem como a condenação sob as custas processuais e honorários 

sucumbenciais. Impugnada a contestação (Id. 12060559) No mais relatório 

dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de provas em audiência. Primeiramente 

é incontroversa a existência da noticia objeto desta lide, a controvérsia 

reside na ocorrência ou não, de exposição vexatória do reclamante na 

reportagem em questão, configurando ato ilícito que gerasse dever de 

indenização. Depreende-se das publicações que acompanham a inicial 

que o reclamado limitou-se a produzir matérias jornalísticas de interesse 

público, envolvendo fato que ocorreu na cidade de Cuiabá/MT. O nome do 

reclamante fora citado na matéria como autor do fato criminoso relatado 

ocorrido no dia 29.06.2017, fato que efetivamente ocorreu, sendo 

inclusive reconhecido pelo reclamante em sede exordial (Id. 10277685), o 

que afasta da reclamada reponsabilidade por informação inverídica. Não 

se constata, ademais, qualquer ofensa apta a atingi-lo em sua dignidade 

ou honra, uma vez que nem mesmo imagem dos envolvidos no fato 

constou na matéria narrada. Destarte, não verifico a ocorrência de ato 

ilícito no caso posto, pois a reclamada não desbordou do exercício regular 

do seu direito de informar. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial em 

casos semelhantes: “CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PERIÓDICO DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO. PUBLICAÇÃO. CONOTAÇÃO ACUSATÓRIA. 
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DEPRECIAÇÃO DA IMAGEM E REPUTAÇÃO. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. INFORMES RELEVANTES À SOCIEDADE. DIREITO DE 

RESPOSTA OBSERVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A publicação 

de matéria jornalística em periódico, mesmo de grande publicação, com a 

narrativa de fatos que contenham interesse geral, sem juízo de valor a 

respeito das pessoas envolvidas na publicação, ausente qualquer indício 

acusatório, ainda que não agradem a todos os destinatários do noticiário, 

não constitui razão para o ressarcimento por danos morais, se não traz 

em si o propósito de ofender a honra e os sentimentos íntimos de pessoa 

envolvida nos fatos noticiados, que se sentiu depreciada em sua 

reputação, pois não configura desvio da tarefa exclusivamente 

informativa. 2. O jornalismo só haverá de ser tolhido em seu direito de 

informar quando as afirmações veiculadas na publicação dispuserem de 

maneira absolutamente irresponsável acerca de fatos que não tiverem 

qualquer fundamento para ser divulgados, ou quando não observadas as 

garantias constitucionais para ampla defesa do sujeito citado na matéria 

jornalística. Improvimento da Apelação. Decisão unânime. (Apelação nº 

0087817-7, 4ª Câmara Cível do TJPE, Rel. Eurico de Barros Correia Filho. j. 

28.04.2010, unânime, DJe 01.07.2010). ‘APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA JORNALÍSTICA APONTADA COMO 

OFENSIVA À HONRA. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE GERAL. 

ATIVIDADE REGULAR DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE 

ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. 1. Para 

configuração da responsabilidade civil (independentemente se subjetiva 

ou objetiva), a doutrina majoritária exige o preenchimento dos requisitos: a) 

ação (comissiva ou omissiva) qualificada juridicamente; b) dano 

(patrimonial ou moral); c) nexo de causalidade entre o dano e a ação. 2. 

Nos termos do art. 187 do CC, o exercício abusivo de direito reconhecido 

constitui-se em ato ilícito, portanto, elemento constitutivo e deflagrador da 

responsabilidade civil. 3. Após a definição do STF acerca da não 

recepcionalidade da Lei de Imprensa em face da Constituinte de 1988, nos 

casos em que estiverem em conflito as garantias - de mesma envergadura 

constitucional - de liberdade de expressão (art. 5º, IX, c/c art. 220, da 

CF/88), e de direito à honra e à dignidade humana (art. 5º, X, CF/88), cabe 

ao Poder Judiciário definir, em cada caso e à luz do princípio da 

proporcionalidade, qual dos direitos deverá prevalecer. 4. Nos autos, a 

publicação de notícia jornalística, apontada como ofensiva à honra da 

vítima, cinge-se, na verdade, em atividade regular do direito de informar, 

porque a matéria veiculada tinha cunho informativo, objetivando a 

divulgação de notícia de interesse geral, situando-se nos limites da 

reportagem investigativa, não se constituindo, pois, em exercício abusivo 

de direito apto a causar dano ao autor/apelante. 5. Dano moral inexistente. 

6. Apelação à que se denega provimento. 7. Manutenção da sentença de 

improcedência, ora recorrida. (Apelação Cível nº 30011256, 1ª Câmara 

Especializada Cível do TJPI, Rel. Antônio Peres Parente. j. 16.06.2010, 

maioria). ‘APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM 

PORTAL DA INTERNET. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de 

responsabilidade civil na qual a autora pretende o pagamento de 

indenização por danos morais, em razão de matéria jornalística veiculada 

pela internet através do site www.diariobrasileiro.com.br, sob a alegação 

que a mesma tem conteúdo calunioso e ofende a sua honra subjetiva. 2. À 

época da publicação, há notícia nos autos de dois registros de ocorrência 

na qual figuram como indiciada a ora apelante, o que comprova que era 

investigada pela prática de crimes. Demais, é verídica a imputação de que 

exercia ilegalmente a profissão de advogada. 3. Inaplicabilidade da Teoria 

dos frutos da árvore madura, porquanto os documentos citados pelo 

magistrado na sentença foram obtidos de forma lícita e fazem parte do 

processo em apenso. 4. Conteúdo informativo que não denegriu a imagem 

da autora, apenas noticiou fato de relevante interesse público. Ausência 

de dolo na publicação de notícia originada em inquérito policial para a 

averiguação de prática de crime. 5. Inexistência de nexo causal a ensejar 

a reparação por dano moral. Sentença que deu adequada solução ao 

l i t í g i o .  M a n u t e n ç ã o  q u e  s e  i m p õ e .  ( A p e l a ç ã o  n º 

0355997-09.2008.8.19.0001, 5ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Zelia Maria 

Machado. j. 13.03.2012).” Ante o exposto, ausente conduta ilícita a 

fundamentar o dever de indenizar, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Não 

há falar em má-fé de qualquer das partes, pois não evidenciada hipótese 

do art. 17 do CPC (Apelação nº 0000479-08.2009.8.11.0030, 6ª Câmara 

Cível do TJMT, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho. j. 11.03.2015, DJe 

16.03.2015). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003599-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA KASSIEEN SUZIN OAB - MT21722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003599-31.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JARBAS LINDOMAR ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o 

reclamante JARBAS LINDOMAR ROSA que estava adquirindo um imóvel, 

localizado na Avenida Marginal Esquerda, n. 455, Bairro Jardim Alvorada, 

nesta urbe, matriculado sob n. 1.03.032F.00012.001, e ao tentar efetuar o 

pagamento do IPTU do exercício de 2016, percebeu que o valor cobrado 

de R$2.785,27 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete 

centavos) estava errado, porquanto fora gerado considerando uma 

suposta edificação no terreno urbano, o qual não existe desde 2013 

quando foi demolido. Postulou em sede liminar, a retificação do valor do 

IPTU/2016 com emissão do respectivo boleto, convolando em definitiva ao 

final. A medida urgente foi indeferida (id. 9054695). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual 

procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA. Em que pesem os argumentos do reclamante, 

verifico ser parte ilegítima, considerando que postula por retificação de 

débito tributário em nome de terceiro. Além disso, o próprio reclamante 

informou que “está adquirindo” o imóvel, ou seja, não é proprietário, titular 

do seu domínio, ou possuidor a qualquer título, como disposto no art. 34 do 

Código Tributário Nacional: Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

Ademais, a retificação pretendida não deve ser perseguida pelo 

reclamante em nome próprio, conforme estabelece o art. 18 do NCPC: Art. 

18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico. Nessa senda, concluo que falta 

legitimidade ao reclamante, conduzindo à extinção do processo sem 

resolver o mérito, conforme julgado abaixo colacionado de caso análogo 

ao tratado nos autos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. IPTU. SUPOSTO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE 

DO RÉU. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE 

ATIVA. Na forma do artigo 34 do Código Tributário Nacional , é contribuinte 

do IPTU "o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título. Inexistindo prova da posse, correta a extinção 

da ação por ilegitimidade passiva. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO 

DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70059533893, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, 

Julgado em 30/04/2014) DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000285-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES E SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUEDES FERREIRA DO PRADO (TESTEMUNHA)

ANGELA DE MATTOS (TESTEMUNHA)

EVANDRO ANTONIO PIRES DA CUNHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000285-77.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[EXPORTAÇÃO/VEDAÇÕES]. REQUERENTE: 

NANTES E SILVA LTDA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante 

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI ser proprietária de 

um imóvel urbano em que exerce atividade logística com depósito de 

mercadorias para terceiros, localizada na Rua Dr. Ari Luiz Brandão, n. 

1.308, Bairro Industrial Nova Prata, nesta urbe. Contudo, após solicitar 

alteração cadastral junto ao reclamado ESTADO DE MATO 

GROSSO/SEFAZ/MT fora emitido Laudo de Vistoria n. 971122, não 

homologado em razão dos seguintes apontamentos: a) Providenciar a 

alteração do endereço da empresa para outra localização apropriada onde 

não exista outra empresa em atividade; b) Ou adaptar as instalações 

físicas na área do terreno já existente, separando fisicamente por 

completo as 2 (duas) empesas, não podendo ter qualquer tipo de 

interligação física dos ambientes; c) Poderá ainda solicitar a paralisação 

temporária conforme o Artigo 79 da Portaria 05/2014; d) Excluir do Alvará 

a observação que é DEPÓSITO FECHADO, apresentando um novo Alvará 

de Funcionamento; e) Alterar no cadastro da SEFAZ-MT o Tipo de Unidade 

do Estabelecimento para PRODUTIVO; f) Ou se o contribuinte for realmente 

atuar somente como depósito fechado deverá excluir do cadastro, tanto 

na SEFAZ, como no CNPJ e no Alvará, as atividades de CNAEs 4683/4/00, 

5212-5/00, 5250-8/04, permanecendo somente a atividade de CNAE 

5211-7/99 Depósito de Mercadorias para terceiros. Sustenta ainda, que o 

referido órgão advertiu que a ausência de atendimento da notificação 

ensejaria a suspensão da inscrição estadual. Assim, foram atendias as 

exigências das alíneas “d”, “e” e “f”, não procedendo contudo, as 

exigências das alíneas “a” e “b”, porquanto a empresa reclamante e a 

empresa DU PONT DO BRASIL S/A não estão situadas no mesmo espaço 

físico, e possui personalidade jurídica, quadro societário, CNPJ e Alvará de 

Licença Municipal distinto, visto que a primeira está situada na Rua Dr. Ari 

Luiz Brandão, n. 1.308, Bairro Industrial Nova Prata, Sorriso/MT, e a 

segunda na Rua Dr. Ari Luiz Brandão, n. 1.308, Quadra 06B, Lotes 14/15, 

Sala A, Bairro Industrial Nova Prata, Sorriso/MT. Postulou em sede liminar, 

a proibição do reclamado proceder a suspensão do cadastro da empresa 

reclamante com relação à exigência de alteração de endereço da 

empresa, ou adaptação física do imóvel, tornando-a definitiva ao final. A 

medida urgente foi deferida (id. 4725464). Em contestação o reclamado 

alegou a irregularidade do domicílio tributário eleito pela reclamante (id. 

5067900). No id. 5068596 o reclamado noticiou a interposição de agravo 

de instrumento contra a decisão liminar. Impugnação à contestação (id. 

6675343). Em audiência de instrução e julgamento fora inquirido o 

informante Evandro Antônio Pires da Cunha (id. 10570046). DO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Preliminarmente, verifica-se que o reclamado ingressou 

com agravo de instrumento no E. Tribunal de Justiça, sob o n. 

1002149-76.2017.8.11.0040, onde fora indeferido pela D. 

Desembargadora Relatora o efeito suspensivo almejado. Assim, 

inexistindo óbice, passo ao exame de mérito. DO MÉRITO. Cinge-se a lide 

em suposto compartilhamento do mesmo endereço fiscal por empresas 

distintas, com interligação física dos ambientes. O art. 127 do Código 

Tributário Nacional dispõe sobre o domicílio tributário das pessoas físicas 

e jurídicas nos seguintes termos: Art. 127. Na falta de eleição, pelo 

contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação 

aplicável, considera-se como tal: I - quanto às pessoas naturais, a sua 

residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro 

habitual de sua atividade; II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado 

ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou 

fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; III - 

quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas 

repartições no território da entidade tributante. § 1º Quando não couber a 

aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, 

considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o 

lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram 

origem à obrigação. § 2º A autoridade administrativa pode recusar o 

domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a 

fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. 

O §2º da referida norma elucida que “a autoridade administrativa pode 

recuar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou 

a fiscalização do tributo”. No caso em crivo, o reclamado sustenta a 

existência de irregularidade no endereço fiscal do reclamante por estar 

instalado no mesmo endereço de outra empresa, sem qualquer separação 

do espaço físico, infringindo a norma do art. 78, III, da Portaria n. 

005/2014-SEFAZ, por irregularidade cadastral (id. 4696269). Assim dispõe 

a referida norma: Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente 

previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, 

por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando 

constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes 

hipóteses: (...) III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de 

sócio; (...) Todavia, verifico que a pretensão autoral merece prosperar. 

Isso porque, a empresa reclamante NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI, exerce suas atividades na Rua Dr. Ari Luiz Brandão, 

n. 1308, Bairro Industrial Nova Prata, Sorriso/MT, conforme comprovado 

pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (id. 4696216-Pág. 2), ato de 

alteração do contrato social (id. 4696216-Pág.3) e Alvará de licença para 

funcionamento emitido pela Prefeitura de Sorriso (id. 4696222-Pág.1), ao 

passo em que a empresa Du Pont do Brasil S.A, exerce suas atividades 

na Rua Doutor Ari Luiz Brandão, n. 1308, Quadra 6B, Lote 14 e 15, Sala A, 

Bairro Industrial Nova Prata, Sorriso/MT, conforme constante no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (id. 4696253-Pág.1) e Alvará de licença para 

funcionamento emitido pela Prefeitura de Sorriso (id. 4696253-Pág.2). Além 

disso, na Escritura de Ata Notarial o Tabelião lavrou o seguinte: 

“Atendendo ao que me foi solicitado pela Requerente, tenho a relatar que 

no dia vinte e seis do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete 

(26-01-2017), às 10:00 h (Dez horas), me desloquei até o endereço de 

sua Filial situada nesta cidade na Rua Dr. Ari Luiz Brandão nº 1308, Bairro 

Industrial Nova Prata, para constatar de que a mesma encontra-se 

estabelecida no endereço ora mencionado, conforme consta no Alvará de 

Licença para funcionamento sob n° 7257, expedido pelo Departamento de 

Tributação da Prefeitura Municipal de Sorriso-MT em 20-01-2017 e, 

conforme consta no comprovante de inscrição e de situação cadastral no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, expedido pela Receita 

Federal do Brasil em 24-01-2017, com data de situação cadastral em 

14-09-2009; e, ainda pude constatar que a firma Du Pont do Brasil S A 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.064.929/0118-80, encontra-se estabelecida 

na Rua Dr. Ari Luiz Brandão nº 1308, Quadra 6B, Lote 14 e 15, Sala A, 

Bairro Industrial Nova Prata, nesta cidade de Sorriso-MT, conforme consta 

no Alvará de Licença para funcionamento sob nº 12023, expedido pelo 

Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Sorriso-MT em 

01-12-2016 e, conforme consta no comprovante de inscrição e de 

situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, 

expedido pela Receita Federal do Brasil em 26-01-2017, com data de 

situação cadastral em 10-08-2016; Pude verificar também a existência de 

construção em alvenaria, construção esta, localizada na Rua Dr. Ari Luiz 

Brandão nº 1308, Bairro Industrial Nova Prata, com divisória interna, onde 

na parte identifica como escritório da empresa denominada Nantes 

Comércio de Produtos Agrícolas Eireli – (Sertão Logística), encontra-se 

uma placa de identificação da referida empresa; Que ainda pude verificar, 

na construção localizada na Rua Dr. Ari Luiz Brandão n° 1308, Sala A, 

Bairro Industrial Nova Prata, com divisória interna, onde na parte 

identificada como escritório da empresa denominada Du Pont do Brasil S 

A, encontra-se uma placa de identificação de endereço com indicação de 

Sala “A” constando o endereço completo da referida empresa; Assim, 

pude constatar que as empresas Nantes Comércio de Produtos Agrícolas 

Eireli e a empresa Du Pont do Brasil S A estão estabelecidas de forma 

individualizadas e separadas nos endereços citados.” (grifou-se). Nessa 

senda, comprovada a regularidade do endereço fiscal da reclamante, a 

procedência da presente demanda se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de convolar em 

definitiva a medida liminar deferida no id. 4725464. Comunique-se a D. 

Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n . 

1002149-76.2017.8.11.0000 a respeito da presente sentença. Dispensado 

o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de custas e 

honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTER LIFE ASSISTENCIA INTERNACIONAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003329-41.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PLANOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. REQUERENTE: RUTE ALVES CARVALHO REQUERIDO: INTER 

LIFE ASSISTENCIA INTERNACIONAL SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante RUTE ALVES CARVALHO ser titular de Plano de Saúde da 

reclamada INTERLIFE desde 2013, com mensalidades no valor de R$39,00 

(trinta e nove reais). Contudo, por não haver cobertura neste Município de 

Sorriso/MT, buscou cancelar o plano, mas o serviço continuou ativo, e 

gerou oito parcelas que estão em aberto. Postulou: a) em sede liminar, a 

suspensão das cobranças com vedação à inclusão do seu nome em 

cadastros de inadimplentes; b) a condenação da reclamada em restituir o 

valor de R$238,60 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) 

das mensalidades; c) reparação de danos morais no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais). A medida urgente foi indeferida (id. 4266895). Em 

contestação, a reclamada alegou: a) preliminar de indeferimento da petição 

inicial, pois já efetuado o cancelamento da proposta de admissão; b) 

impossibilidade de restituição dos valores; c) inadimplência da reclamante; 

d) inexistência de dano moral. Em manifestação a reclamante alegou a 

intempestividade da contestação, postulando pela decretação da revelia 

(id. 6697652), o que fora impugnado pela reclamada (id. 6808607). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Não merece 

prosperar, porquanto o pedido de cancelamento da proposta de admissão 

fundamenta-se em sua eventual nulidade, o que será analisado com o 

mérito para atribuição de seus efeitos em caso de anulação. DA REVELIA. 

Verifico que realmente a reclamada apresentou a contestação 

intempestivamente, porquanto ciente em audiência de conciliação realizada 

no dia 19.04.2017 do prazo de 05 (cinco) dias para contestar, findando-se 

em 24.04.2017, ao passo em que a peça contestatória fora apresentada 

somente em 26.04.2017, razão pela qual a declaro revel. É da literalidade 

de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). Em caso semelhante 

é a orientação jurisprudencial: PRAZO PROCESSUAL. CONTAGEM. NO 

SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A CONTAGEM DO PRAZO É FEITA 

DE MANEIRA CONTÍNUA. ENUNCIADO 165 DO FONAJE. Contestação 

intempestiva. Revelia. Efeito material. Presunção relativa de veracidade 

dos fatos não afastada pelas provas dos autos. Sentença mantida. 

Recurso não provido. Voto vencido. (Recurso Inominado nº 

1008551-60.2017.8.26.0032, 1ª Turma Cível dos Juizados Especiais/SP, 

Rel. Heverton Rodrigues Goulart. j. 26.09.2017). DO MÉRITO. Quanto ao 

mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Pois bem, ainda com a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, certo é 

que a reclamada demonstrou nos autos a prestação regular de seus 

serviços, bem como que a relação contratual entre as partes trata-se de 

um convênio para descontos para reduzir custos com produtos e serviços 

variados (id. 6693230 e 6693251). Logo, diante da regularidade da 

contratação com termo de admissão assinado pela reclamante, tem-se que 

a cobrança das mensalidades pela reclamada amparou-se no exercício 

regular de direito, conforme orientação jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - 

ILEGALIDADE DOS DESCONTOS MENSAIS NOS PROVENTOS DO AUTOR - 

EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 

DIVIDAMENTE ASSINADO - PARCELAS DEVIDAMENTE CONTRATADAS - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA CONFIRMADA - 

RECURSO DESPROVIDO. O desconto debitado nos proventos do autor 

decorre de relação contratual livremente estabelecida com a instituição 

financeira, nos termos e modo contratados que, por sua vez, restou 

devidamente comprovada, cuja situação leva ao afastamento do pedido de 

indenização por dano moral. (Apelação nº 0031575-08.2009.8.11.0041, 1ª 

Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. João Ferreira Filho. j. 19.09.2017, 

DJe 25.09.2017). Assim, ausente ato ilícito praticado pela reclamada, não 

há que se falar em reparação de danos morais. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003728-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

ELIO PADILHA SABATINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003728-36.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DE 

IMAGEM]. REQUERENTE: ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS 

CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - M.N.C.B., ELIO PADILHA SABATINE 

REQUERIDO: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP Trata-se de 

ação de cobrança e danos morais ingressada por ÉLIO PADILHA 

SABATINE representado pela ONG – MOVIMENTO NACIONAL DOS 

CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL – M.N.C.B, em face de INOVA 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP. Entretanto, em que pese a 

juntada de procuração (id. 9124091), o procedimento dos juizados 

especiais cíveis, não admite a representação da pessoa física, ante a 

necessidade de comparecimento pessoal da parte, conforme previsto no 

art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95. Em casos análogos, é a orientação 

jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA 

FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR 

SER REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 8º, § 1º, 

INC. I E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A 

REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. AUTORA QUE POSTULA EM 

NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO 

CCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. IV, DA LEI N° 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2015). 

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA 

DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA 

PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 9.099 /95. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51 , INC. I 

, DA LEI Nº 9.099 /95. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003815172, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 08/05/2013) Ante o 
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exposto, REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYMYSON SOUSA AIRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: GLEYMYSON 

SOUSA AIRIS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO I - 

Embora intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar 

vício sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA, bem 

como o comprovante de endereço ou declaração de domicilio), diante do 

que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência 

aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ANDRESSON 

DOUGLAS MORAES MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A I - 

Embora intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar 

vício sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA, bem 

como o comprovante de endereço ou declaração de domicilio), diante do 

que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência 

aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006808-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ALESSANDRO 

NAMURA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(consulta de “balcão” do SPC/SERASA, bem como o comprovante de 

endereço ou declaração de domicilio), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - 

Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI 

- Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005308-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (REQUERIDO)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ELCIO ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA 

ROMANA S/A, UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 

12253307) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o 

título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003710-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003710-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLAUDEANE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10446170), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005579-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005579-13.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSIVALDO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 11167457), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 
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qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005605-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005605-11.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JESSE FERREIRA DE BARROS 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, 

EBAZAR.COM.BR. LTDA I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11332846), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006349-06.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GEIDIVAN LIMA COSTA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO I - Embora 

intimada a parte reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar 

vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento 

da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

I, do NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006286-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (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:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006286-78.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELO PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA I - Embora intimada a parte reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005977-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA NASCIMENTO CRISTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005977-57.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAMELA NASCIMENTO 

CRISTINO REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a parte reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006288-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (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:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006288-48.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROBIS DOS SANTOS 

BARBOSA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA I - Embora intimada a parte reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000331-32.2018.8.11.0040 REQUERENTE: CARINA TEREZA BARBOSA 

DA CONCEICAO COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a 

parte reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 
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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 - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELCILENE SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000572-06.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELCILENE SANTOS PACHECO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora intimada a parte 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

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 - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE BARBOSA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000566-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSIENE BARBOSA ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Embora intimada a parte 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

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 - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000570-36.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANTONIO 

MAXIMO NETO REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada a parte 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000573-88.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ADRIANA 

DE JESUS SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora 

intimada a parte reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar 

vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento 

da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

I, do NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006285-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1006285-93.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: MARCELO PEREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA I - 

Embora intimada, a parte reclamante quedou-se inerte, deixando de 

regularizar vício sanável constatado (certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011298-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO HIPOLITO PEDROSA (EXECUTADO)

MICHEL MARCELO LEDUR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8011298-56.2014.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: ALEX 

SANDRO MONARIN EXECUTADO: ANISIO HIPOLITO PEDROSA, MICHEL 

MARCELO LEDUR I - Este feito tramita há aproximadamente 03 (três) anos, 

sem notícias de bens penhoráveis, a despeito de diligências realizadas 
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pela parte credora e pelo juízo. Já não há assim interesse processual na 

continuidade da tramitação, pois evidenciada a impossibilidade de 

satisfação do crédito a partir da responsabilização patrimonial da parte 

devedora. II - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, 

certidão do seu crédito, como título para eventual futura execução 

(Enunciado 75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse. III - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IV - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006205-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006205-32.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: RONEY ATILIO MAIOLINO 

HERNANDES EXECUTADO: MARCOS ROBERTO MOREIRA I - Alegando a 

parte exequente desinteresse no prosseguimento da ação (ID 11436481), 

julgo extinto este feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC, dispensada a anuência da parte executada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º). II - Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-61.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010414-61.2013.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[EXTRAVIO DE BAGAGEM, TRANSPORTE 

TERRESTRE, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA I – Tendo em 

vista os depósitos realizados neste feito, bem como o cálculo do Contador 

Judicial acostado ao Id. 10318009, dou por cumprida a obrigação a cargo 

da executada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do 

valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 930194. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011144-38.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8011144-38.2014.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN 

- ME EXECUTADO: ADELIR MARTINS DE OLIVEIRA Indefiro o novo pedido 

de busca do endereço, porquanto a diligência já foi realizada e sem 

sucesso. Por outro lado, considerando que este feito se arrasta há mais 

de 03 (três) anos e até o momento não aportado aos autos endereço que 

possibilite a citação válida da parte, impedindo o aperfeiçoamento da 

relação processual e o regular prosseguimento do feito, forçoso 

reconhecer o insucesso em sua tramitação. Vale consignar, que várias 

foram as tentativas de citação da parte, inclusive via Oficial de Justiça, 

todas inexitosas. Nessa senda, tendo em vista que vedada a citação por 

edital no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do disposto no art. 18, § 2º, 

da Lei nº 9.099/95, conclui-se que é o caso de extinção do feito, conforme 

já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CORRETO ENDEREÇO DO RECORRIDO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não sendo informado o correto 

endereço da parte, onde possa ser encontrada para citação, impõe-se a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, em face ao disposto no § 2º, 

do art. 18 da Lei nº 9.099/95, que veda a citação por edital nas ações de 

conhecimento que tramitam nos Juizados Especiais. (Recurso Cível 

Inominado nº 2586/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos. j. 24.04.2012, 

unânime, DJe 08.05.2012). Diante disso, JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005474-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005474-36.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA EUNICE DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer proposta por MARIA EUNICE DOS SANTOS 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. A 

reclamante alega sentir fortes dores no ombro e nas costas, sendo 

necessário realizar os exames de “Ultra-Sonografia de Articulação”, “RX 

de Coluna Total”, “Mamografia de rastreamento”, além dos exames de 

rotina “Ácido Úrico, Colesterol LDL”, “Creatinina”, “Hemograma Completo”, 

“Pesq. Ovos e Cistos nas fezes – Parasitologico”, “Tiroxina Livre- T4 

Livre”, “Triglicerídeos”, “Ureia”, “VHS velocidade de hemossedimentação”, 

“Colesterol HDL”, “Colesterol Total”, “Glicemia de Jejum, Pesp. Elementos 

anormais na urina – EAS”, “Proteína C Reativa”, “TSH- hormônio 

Estimulante Tireoide” e “TGO transminasse oxalacética”. Sustenta que os 

exames de rotina foram agendados pelo SUS para o dia 25.10.2017, sem 

previsão, contudo, para a realização dos demais exames, não possuindo 

a reclamante, condições de arcar com os custos. Postulou em sede 

liminar, compelir as reclamadas em realizar os exames de 

“Ultra-Sonografia de Articulação”, “RX de Coluna Total” e a “Mamografia de 

rastreamento”, convolando em definitiva ao final. Em contestação o 

MUNICÍPIO DE SORRISO, alegou: a) falta de interesse de agir; b) ausência 

de comprovação da hipossuficiência da reclamante, a 

urgência/necessidade do procedimento e a negativa do Poder Público; c) 

litigância de má-fé. Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, alegou: a) 

ausência de interesse processual; b) ofensa aos princípios 

orçamentários; c) reserva do possível e das “escolhas trágicas”; d) 

comprometimento da isonomia e ao acesso universal à saúde; e) 

impertinência da multa diária. Em manifestação o Município de Sorriso 

informou que todos os exames solicitados pela reclamante já foram 

realizados (id. 11244062). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito 

dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Tendo em vista que o objeto da ação se 
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consumou somente após o ingresso da demanda (id. 11244062), 

informação corroborada pela reclamante na peça impugnatória, tenho que 

é o caso de reconhecimento da procedência do pedido, conforme firme 

orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO DO PEDIDO NO CURSO DA AÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 269, 

INCISO II, DO CPC. 1. Intentada a ação civil pública com o fito de obstar a 

venda, sem licitação, de imóvel afetado ao uso de unidade militar, os atos 

administrativos supervenientes, cancelando as tratativas iniciais com os 

possíveis adquirentes e deflagrando certame licitatório para a alienação do 

bem, importam atendimento da pretensão deduzida em juízo, conduzindo, 

assim, a extinção do processo com julgamento de mérito. 2. Se no 

transcorrer do processo, o demandado submete-se, expressa ou 

tacitamente, à pretensão do demandante e aceita o resultado por ele 

perseguido, caracteriza-se a situação prevista no art. 269, inciso II, do 

CPC, afastada a alegativa de carência de ação por falta de interesse de 

agir. Precedentes. 3. Recurso especial improvido (REsp 544.957/CE, 

relator o em. Ministro Castro Meira, DJ de 20/4/2006). PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO. AÇÃO CUJO PEDIDO SE REFERE A CORREÇÃO MONETÁRIA DE 

BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ATO INEQUÍVOCO DO 

RÉU, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONSUBSTANCIADO NA 

APLICAÇÃO DOSÍNDICES PLEITEADOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. 

SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E ART. 26 DO CPC. SÚMULA 

83/STJ. I. Se o réu, somente após a movimentação do Judiciário, pratica 

ato consubstanciado no atendimento do pleito contido na ação, reconhece 

o pedido, devendo arcar com os ônus de sucumbência, ante o princípio da 

causalidade e o que dispõe o art. 26 do CPC. II. Aplicação da Súmula n. 83 

do STJ. III. Agravo desprovido"(AgRg no AG 697.354/RJ, relator o em. 

Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ 14/11/2005). OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PERDA DE OBJETO POR HAVEREM OS RÉUS SUPRIDO A OMISSÃO QUE 

DERA CAUSA AO AJUIZAMENTO DO FEITO. RECONHECIMENTO DO 

PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.- Se no curso da lide o réu atende 

à pretensão deduzida em juízo, ocorre a situação prevista no art. 269, II, 

do CPC.- Tendo os réus, ademais, dado causa à propositura da demanda, 

devem responder pelos encargos sucumbenciais. Precedentes. Recurso 

especial conhecido, em parte, e provido. (REsp 480.710/ES, relator o em. 

Ministro Barros Monteiro, DJ de 13/6/2005). DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, III, “a”, do NCPC, homologo o reconhecimento 

da procedência do pedido formulado pela reclamante, para o efeito de 

condenar os reclamados à obrigação de fazer, consubstanciada em 

providenciar em favor da parte reclamante, a realização dos exames de 

Ultra-Sonografia de Articulação, RX de Coluna Total e a Mamografia de 

rastreamento, em estabelecimento público ou particular no prazo de 30 

(trinta) dias. Diante da condenação dos reclamados na obrigação de fazer 

acima, em caso de descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas 

contas públicas, devendo a parte reclamante observar nos orçamentos, 

que os mesmos não extrapolem o valor praticado pelos planos de saúde, 

nos termos dos artigos 1.321 e 1.322 da CNGC. Dispensado o reexame 

necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de custas e honorários (Lei 

n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002028-25.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCICLEIA APARECIDA PUPIN 

REQUERIDO: TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME Trata-se de 

reclamação ajuizada por LUCILEIA APARECIDA PUPIN em face de 

TRANSLADIM TRANSPORTADORA LTDA - ME, objetivando a cobrança de 

valores decorrentes da demora no pagamento de valor correspondente a 

estadia por demora na descarga de grãos. Sustenta a autora que a 

demandada calculou a estadia da reclamante do dia 05/11/2016 ao dia 

10/11/2016, período em que o caminhão ficou esperando para 

descarregar, o que totalizou o valor de R$4.845,33, todavia o pagamento 

efetivo do valor só foi efetuado em 16/11/2016, tendo o caminhão ficado 

parado do dia 10/11/2016 às 08:54h até o dia 16/11/2016 às 09:32h 

aguardando o pagamento. Requer o pagamento do valor de R$9.389,43, 

correspondente ao tempo que ficou parado aguardando tal pagamento. A 

reclamada sustenta, em síntese, incompetência territorial em decorrência 

de cláusula de eleição de foro, ilegitimidade passiva por ser a remetente 

da carga a empresa FIAGRIL, sendo a mesma apenas subcontratada para 

realização do serviço. Diz não ser responsável pelo pagamento de tais 

valores. Afirma que o acordo juntado é nulo, pois obtido com coação. 

Formula pedido contraposto para pagamento do valor das estadias, visto 

que só pagou as mesmas pois os motoristas se recusavam a entrar para 

descarga. O contrato, como se percebe no ID 6674134, prevê o Foro da 

Comarca de Cuiabá/MT como competente para dirimir as controvérsias 

decorrentes da avença, o que motivou a arguição, por parte da reclamada, 

da incompetência territorial deste juízo. A tese de ilegitimidade ante a 

incompetência territorial não merece prosperar. Com efeito, uma vez que 

não se está diante de relação de consumo, nem de contrato de adesão, a 

cláusula de eleição de foro é válida e deve ser observada pelas partes. 

Entretanto, o art. 4º da Lei n. 9.099/95 designa como competente para o 

julgamento da causa o foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do 

local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Assim, 

verifico que possui a ré endereço neste Município, de modo que não há 

prejuízo à mesma a ação ter sido proposta em foro territorial diverso no 

previsto no contrato, pois tal foro é o mesmo de onde possui seu 

estabelecimento e exerce atividades. Insurge-se a autora quanto ao 

pagamento do período em que o caminhão teve que ficar parado 

esperando o recebimento dos valores referentes à estadia. Ressai dos 

autos que a parte Requerida contratou, em 31/10/2016, a parte 

Requerente para o serviço de frete entre Sorriso/MT – Campos Novos/SC; 

tendo a mesma chegado ao destino em 05/11/2016 às 16:17 e saído do 

local no dia 10/11/2016 às 08:54: O contrato juntado aos autos, prevê o 

pagamento, a título de estadia, de R$1,20 a tonelada/hora, descontando as 

5 horas iniciais, de acordo com a Lei nº11.442/07. Sobre o tema dispõe o 

art. 11, §5º da Lei nº 11.442/07: Art. 11. O transportador informará ao 

expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou 

conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da 

mercadoria. […] 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de 

Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da 

chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao 

Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância 

equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora 

ou fração. Por fim, é importante pontuar que a jurisprudência é iterativa no 

sentido de ser devido o valor legal das diárias, quando não se atribui o 

atraso ao transportador: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE 

CARGA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 

11.442/2007. PENALIDADE QUE, NOS TERMOS DO § 6º DO DISPOSITIVO 

LEGAL, SÓ PODE SER AFASTADA PELA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL DIVERSA, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO. 

DEMORA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004386728, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 

02/10/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004386728 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 02/10/2013, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/10/2013) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR PERDAS 

E DANOS. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO 

DE MERCADORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA 

RECURSAL. PRELIMI- NAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A 

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INO- 

CORRÊNCIA. ATRASO QUE IMPEDIU A REALIZAÇÃO DE OUTROS FRETES 

POR APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) DIAS, OU SEJA, 288 (DUZENTOS E 

OITENTA E OITO) HORAS. RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA. RES- 

SARCIMENTO DE ESTADIA DEVIDO. SENTENÇA MAN- TIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMEN- TOS. Recurso conhecido e 

desprovido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal do 

Estado do Paraná por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento 
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ao recurso, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0000457-15.2014.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Leo Henrique 

Furtado AraÃºjo - - J. 09.04.2015) (TJ-PR - RI: 000045715201481600360 

PR 0000457-15.2014.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique 

Furtado AraÃºjo, Data de Julgamento: 09/04/2015, 1ª Turma Recursal, 

Data de Publicação: 15/05/2015) Assim, é incontroverso o direito do 

caminhoneiro de receber pagamento de estadias pelo tempo em que fica 

esperando para descarregar. No contrato, houve livre estipulação pelas 

partes de valor tonelada/hora inferior ao previsto em lei, não havendo 

insurgência das mesmas com relação a isso nesse processo. O 

pagamento do valor das estadias, que totalizou R$4.845,33 somente 

ocorreu em 16/11/2016, às 09h32minutos, conforme demonstra o 

comprovante de transação bancária anexado aos autos. Tal pagamento, 

como visto, trata-se de obrigação legal, de modo que não há que se falar 

em coação por parte do motorista para pagamento ou da empresa para 

celebração do contrato, pois o contrato apenas reduziu o valor da 

tonelada/hora, não criou obrigação não existente para a parte, pois tal 

obrigação decorre de lei. Ainda, não merece acolhida a alegação de 

ilegitimidade para pagamento do valor, por não ser a requerida remetente 

da carga em questão, nos termos do que dispõe o artigo 5º, §2º, sendo a 

mesma solidariamente responsável pelo pagamento: § 2o O contratante e 

o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim 

como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente 

responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado 

o direito de regresso destes contra os primeiros. O termo de acordo 

extrajudicial para pagamento de estadias prevê também, no parágrafo 

primeiro da cláusula quarta, que caso haja atraso na realização dos 

cálculos e dos pagamentos pelo primeiro acordante - no caso a requerida 

neste processo -, ou por qualquer eventualidade terem que esperar além 

do acordado, os caminhoneiros receberiam estadias até o dia e hora do 

pagamento. Não há nos autos qualquer prova produzida pela requerida 

contra as datas e horários informados e demonstrados por meio dos 

recibos nos autos. Assim, verifico que embora o motorista tenha saído da 

empresa BRF no dia 10/11/2016 às 08:54h, somente veio a receber o 

pagamento das estadias no dia 16/11/2016 às 09:32h, de modo que faz 

jus ao pagamento das estadias até o dia 16/11, e não somente até o dia 

10/11, conforme foi pago. Assim, deve ser calculado o valor das estadias 

restantes, no período de 10/11/2016, às 09:00h até o dia 16/11/2016 às 

09:37h, descontando-se as 5 horas iniciais de tolerância legal, que deverá 

ser multiplicado pelo valor da tonelada (que no caso era de 37.520 

toneladas) multiplicado ainda pelo valor da hora, que foi estabelecido em 

R$1,20. Computam-se 139,5 horas, já descontadas as 5 horas de 

tolerância, que feitas as devidas multiplicações (139,5 x 37.520 toneladas 

x R$1,20), totaliza o valor de R$6.280,84. Incide ainda, sobre o valor acima 

referido, multa de 20% em virtude do disposto na cláusula quinta do “termo 

de acordo extrajudicial para pagamento de estadias”, ficando o valor 

devido em R$7.537,01, devendo incidir sobre o mesmo correção monetária 

pelo INPC a contar da data que o pagamento deveria ter sido feito e juros 

de mora de 1% ao mês a contar da citação no presente processo. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a ação, condenando a requerida 

ao pagamento do valor de R$7.537,01, devendo incidir sobre o mesmo 

correção monetária pelo INPC a contar da data que o pagamento deveria 

ter sido feito e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação no 

presente processo. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de março de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002847-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUCAS UREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002847-93.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JOEL LUCAS UREL 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de reparação de danos em 

que sustenta a parte autora que é cliente da requerida, pagando pelo 

serviço mensal de TV por assinatura o valor mensal de R$59,90. Diz que 

em razão de dificuldades financeiras pagou a fatura com vencimento em 

setembro com alguns dias de atraso, e que na data de 06/10/2016 

recebeu uma mensagem que ofereceu desconto de 40% para pagamento 

da fatura naquele dia. Refere que se dirigiu a uma casa lotérica, tendo 

efetuado o pagamento, entretanto no dia 07/10/2016 houve o corte do 

fornecimento. Requer seja a requerida condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência do 

débito cobrado e já pago na data de 06/10/2016 e a devolução em dobro 

do valor pago, o que totaliza R$68,88. A requerida, por sua vez, refere 

que a suspensão dos serviços ocorreu por culpa exclusiva do 

requerente, que sempre paga suas faturas com atraso. Diz que na data 

que foi efetuado o pagamento pelo autor não havia sido ofertado o 

suposto desconto, de modo que houve o pagamento parcial da fatura do 

mês de setembro, sendo legítima a suspensão dos serviços. Diz inexistir 

dano moral indenizável. Vislumbro haver uma incongruência entre o relato 

exposto na inicial e a prova juntada pela requerida. O print de mensagem 

de texto juntado demonstra que a mensagem que concedeu desconto para 

pagamento da fatura chegou no celular do requerente na data de 

24/10/2016, assim, como pode o autor ter pago em 06/10/2016 a fatura 

com o desconto que nem sequer havia sido ofertado? Ainda, pelas telas 

juntadas, verifico que das 6 últimas faturas da TV por assinatura, três 

foram pagas com atraso, duas na data correta do vencimento, e uma 

delas, cujo vencimento foi 20/06/2017, está vencida e sem pagamento até 

o momento, de modo que legítima a suspensão dos serviços. No mais, 

quanto ao pedido de repetição do indébito, convém referir que não é a 

simples cobrança de um valor que gera tal repetição, mas sim a cobrança 

e efetivo pagamento de um valor que posteriormente venha a ser 

considerado indevido, o que não ocorreu nos autos. DISPOSITIVO Face ao 

exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 14 de março de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001999-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - 014.093.920-23 (PROCURADOR)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PATRICIA FERNANDA FEDRIZZI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 
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1001999-09.2016.8.11.0040 REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

CAMILO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: CARLA 

ANDREA CALEGARO SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação de 

reparação de danos materiais ajuizada por CRISTIANE APARECIDA 

CAMILO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO. Alega a 

reclamante que no dia 30.07.2016 ao estacionar o veículo em frente a sua 

casa localizada na Rua Bené, n. 1560, Centro, desta urbe, a árvore da 

espécie Flamboyant plantada na calçada caiu e danificou seu automóvel, e 

que mesmo ciente do estado de podridão da árvore o reclamado não teria 

adotado nenhuma providência para evitar o evento danoso. Postulou a 

condenação do reclamado em reparar os danos materiais no montante de 

R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Em contestação, o reclamado 

alegou: a) preliminar de denunciação da lide; b) ilegitimidade passiva; c) 

inexistência de dano indenizável pela ausência de nexo causal; d) não 

comprovação do dano material; e) eventual condenação observando-se o 

menor orçamento no valor de R$7.657,80 (sete mil seiscentos e cinquenta 

e sete reais e oitenta centavos). Impugnação à contestação (id. 4695698). 

Recebida a denunciação à lide, fora incluída no polo passivo da demanda 

a Sra. Patrícia Fernanda Fedrizzi pelo juízo da Quarta Vara deste juízo (id. 

4741547), onde primeiramente tramitou o processo, e excluída 

posteriormente após declínio da competência a este juízo (id. 9727704). 

Em audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos 

pessoais das partes e inquirida a testemunha Marlete Froeder Neves (id. 

11684026). DA PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Já fora superada 

em decisão prolatada no id. 9727704. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. Não merece prosperar. Isso porque, se houve a queda de uma 

árvore, com danos ocasionados à terceiros, o Município de Sorriso é parte 

legítima, vez que o dever de preservação e cuidado das vias e do passeio 

público, é de responsabilidade da Administração Pública, não podendo tal 

ônus ser transferido aos munícipes. DO MÉRITO. Pretende a reclamante 

ser indenizada pelos danos materiais suportados em virtude da queda de 

uma árvore sobre seu veículo, que se encontrava estacionado em 

logradouro público. Em que pese o artigo 37, §6º, da Constituição Federal 

consagrar a teoria do risco administrativo, fundado em responsabilidade 

objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus 

agentes nessa qualidade causem a terceiro na hipótese de conduta 

omissiva, o colendo STF tem se posicionado no sentido atribuir 

responsabilidade subjetiva, com discussão da culpa estatal. Vejamos: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO 

PÚBLICO E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 

PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ATO OMISSIVO DO PODER 

PÚBLICO: MORTE DE PRESIDIÁRIO POR OUTRO PRESIDIÁRIO: 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FAUTE DE 

SERVICE. C.F., art. 37, § 6º. I. - A responsabilidade civil das pessoas 

jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no 

risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) 

da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a 

ação administrativa. II. - Essa responsabilidade objetiva, com base no risco 

administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de 

abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de 

direito público ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de 

serviço público. III. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a 

responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, 

numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não 

sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída 

ao serviço público, de forma genérica, a faute de service dos franceses. 

IV. - Ação julgada procedente, condenado o Estado a indenizar a mãe do 

presidiário que foi morto por outro presidiário, por dano moral. Ocorrência 

da faute de service. V. - R.E. não conhecido. (RE 179147, Relator(a): Min. 

CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 12/12/1997, DJ 

27-02-1998 PP-00018 EMENT VOL-01900-03 PP-00589 RTJ VOL-00179-02 

PP-00791). Grifou-se. Desta feita, incumbe à reclamante demonstrar: a) 

culpa do reclamado; b) nexo de causalidade; c) dano causado. Restou 

incontroverso nos autos a queda da árvore sobre o veículo Citroen, 

Picasso 1.6, Placas NJN-4177 de propriedade da reclamante, quando 

estacionado na via pública no dia 30 de julho de 2016. O evento foi 

relatado no Boletim de Ocorrência do id. 2381175, do qual consta o 

seguinte histórico da ocorrência: COMPARECEU NESTA DELEGACIA DE 

POLICIA A COMUNICANTE/VITIMA COMUNICANDO QUE A ARVORE DE 

ESPÉCIE FLAMOIAM AO LADO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO 

ENDEREÇO RUA BENÉ Nº1560-CENTRO SUL – RACHO E VEI A CAIR, 

DANIFICANDO O VEÍCULO CITROEN / PICASSO – 1.6 16V DE COR PRETA 

– CHASSI 935CHN6AVAB502922 / RENAVAN 00153337400 / PLACA NJN 

4177 QUE SE ENCONTRAVA DE FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, TAMBÉM 

DANIFICANDO O PORTÃO E O MURO, ESTA ÁRVORE JÁ TINHA SIDO 

CONDENADA PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO DIA 20/06/2016 

APÓS REQUISIÇÃO FEITA NO DIA 13/06/2016 PELA SRª PATRICIA 

FERNANDA FEDRIZZI ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ÁRVORE, SENDO 

PRAZO PARA REMOÇÃO DE 30 DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE 

RETIRADA EMITIDA EM 20/06/2016. ESTÁ ÁRVORE JÁ TINHA 

APRESENTADO QUEDAS DE GALHOS EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE 

BENJAMIM RAISER. Ademais, as fotografias juntadas pela reclamante 

corroboram os fatos sustentados, demonstrando a extensão dos danos 

em todo o veículo (id. 2381680, 2381667, 2381679, 2382271 e 2382280). 

Com efeito, cabe ao Município de Sorriso o dever de fiscalizar e cortar a 

vegetação arbórea das vias públicas, respondendo por eventuais 

prejuízos suportados por àqueles que transitam pela via. Nesse sentido, a 

Lei Complementar n. 032/2015 que “Define e estabelece as normas de 

posturas e implantação de atividades urbanas para o Município de 

Sorriso”, prevê em seus artigos 55 e 56 o seguinte: art. 55 - É 

expressamente proibido, podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar a 

arborização pública, sendo estes serviços de competência exclusiva da 

Prefeitura Municipal. §1º - A proibição deste artigo é extensiva às 

concessionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvados 

os casos em que houver licença especial do órgão central do Sistema de 

Meio Ambiente da Prefeitura Municipal e/ou quando a arborização oferecer 

risco iminente ao patrimônio ou a integridade física de qualquer cidadão, 

podendo nestes casos o serviço de corte ou poda ser realizado pelo 

Corpo de Bombeiros. (...) art. 56 – Qualquer pessoa poderá requerer a 

licença para derrubada, corte ou sacrifício de árvores no Município de 

Sorriso. A prefeitura através do órgão central do Sistema de Meio 

Ambiente, decidirá, sob orientação técnica, os procedimentos a serem 

adotados. §1º - Concedida a licença para corte de árvores, deverá ser 

plantada na mesma propriedade uma espécie de porte semelhante quando 

adulta, no ponto cujo afastamento seja o menor possível da antiga 

posição. (destaquei). (...) Já a Lei Municipal n. 1.737/2008 que disciplina “o 

plantio, poda e a retirada de vegetação existente nos parques, 

logradouros públicos e vias públicas do Município de Sorriso”, dispõe em 

seu art. 15: Art. 15 – Os casos de retirada emergenciais, sem as 

justificativas por escrito e devidamente documentadas com arquivo 

fotográfico da planta antes da execução da retirada, ficam sujeitos às 

sanções e penalidades vigentes, no código Florestal Lei Federal nº 4.771, 

de 15 de setembro de 1965. Parágrafo único - Em caso de necessidade 

em que a vegetação pública possa causar dano físico ou dano ao 

patrimônio público ou privado, o munícipe interessado deverá solicitar a 

poda ou retirada à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

que após avaliar a situação, encaminhará à empresa concessionária 

responsável ou na inexistência desta, à equipe Municipal, ou ainda, nas 

hipóteses mais graves e urgentes, ao Corpo de Bombeiros. (grifou-se). Em 

que pese o reclamado sustentar a responsabilidade da munícipe que 

obteve autorização junto a SAMA para proceder a retirada da árvore, 

aquele tomou conhecimento do estado de podridão da árvore e do 

histórico de quedas de galhos no dia 13.06.2016 (id. 3030076), contudo, 

nesse quadro de urgência, limitou-se em tão somente autorizar a 

solicitação de retirada, ao invés de encaminhar solicitação à equipe 

Municipal ou ao Corpo de Bombeiros, face o eminente risco de dano físico 

ou ao patrimônio público ou privado, como de fato se concretizou ao cair a 

árvore em cima do carro da reclamante. Nesse contexto, resta evidente 

que o evento danoso ocorreu por ausência de regular fiscalização do 

reclamado sobre a vegetação arbórea do município. Assim, comprovado o 

nexo causal entre a omissão estatal e os danos suportados pela vítima, 

torna-se imperiosa a condenação do reclamado. Nesse sentido, é a vasta 

orientação jurisprudencial: RESPONSABILIDADE CIVIL - MUNICÍPIO - 

QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA - 

OMISSÃO CARACTERIZADA - FORÇA MAIOR - NÃO OCORRÊNCIA - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - EQUIDADE. 1. Na 

hipótese de o dano decorrer de omissão da Administração com relação à 

prestação de um serviço público, admite-se a responsabilidade subjetiva, 

na modalidade culpa administrativa. 2. Comprovado que o evento danoso 

adveio da ausência de regular fiscalização da Administração Pública 
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sobre sua vegetação arbórea do Município, imperiosa a manutenção da 

condenação imposta. 3. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, 

em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do 

colendo STJ. 4. De acordo com o artigo 20, § 4º, do CPC/73, vencida a 

Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados consoante 

apreciação equitativa do julgador, atendidas as normas das alíneas 'a', 'b' 

e 'c' do parágrafo anterior. (Apelação Cível nº 3331431-96.2012.8.13.0024 

(1), 6ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Edilson Fernandes. j. 22.08.2017, Publ. 

01.09.2017). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE 

ÁRVORE SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO DO RÉU COMPROVADA. AUSÊNCIA 

DAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 1558775-0, 2ª 

Câmara Cível do TJPR, Rel. Carlos Maurício Ferreira. unânime, DJ 

08.08.2017). RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS. QUEDA DE 

ÁRVORE SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

DEVER DO MUNICÍPIO EM CONSERVAR, PODAR E FISCALIZAR A ÁRVORE 

LOCALIZADA EM VIA PÚBLICA. ÔNUS DA GUARDA DA COISA. 

OBJETIVAÇÃO DA CULPA. OMISSÃO CONSTATADA. DESNECESSÁRIO 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCLUDENTE DA NATUREZA 

NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Processo nº 

0004026-85.2017.8.16.0014, 4ª Turma Recursal - Dm92 dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Renata Ribeiro Bau. unânime, Publ. 10.08.2017). 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - RECURSO IMPROVIDO - 

SENTENÇA RATIFICADA. Se a queda de árvore, que já tinha seu caule e 

raízes deteriorados, caiu sobre veículo particular que se encontrava 

estacionado no pátio do ente público, provocando danos materiais, 

acertada a decisão que impôs ao Estado o dever indenizatório, em razão 

de sua omissão. (Apelação / Remessa Necessária 116012/2010, DR. 

ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2012, Publicado no DJE 

02/04/2012) No caso em crivo, tem-se que os danos materiais estão 

suficientemente demonstrados pelas imagens do acidente e orçamentos 

acostados na inicial, devendo o reclamado arcar com o conserto no valor 

do menor orçamento de R$7.657,80 (sete mil seiscentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta centavos), porquanto não há qualquer justificativa 

para condenação em valor maior como pretendido pela reclamante. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o efeito de condenar o reclamado a pagar à reclamante, 

a título de danos materiais, o valor de R$7.657,80 (sete mil seiscentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de elaboração do orçamento respectivo (id. 

3030056), e acrescidos de juros legais, a partir da data do fato (Súmula 54 

do STJ). Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). 

Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 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. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004437-71.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JUSIELI OSMARA ERTMANN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, JUSIELI 

OSMARA ERTMANN, que recentemente foi até uma loja efetuar uma 

compra, mas no momento que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado que havia uma restrição em seu nome. Diz ter 

convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição no 

valor de R$198,62 com relação ao contrato 2051711619. Requer a 

procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais em valor 

equivalente a 40 salários mínimos. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Foi deferida a medida cautelar pretendida, determinando a imediata 

retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos, bem como 

determinada a inversão do ônus probatório. Primeiramente, ressalto que 

deixo de acolher o pedido de extinção do processo, pois o mesmo 

somente foi formulado após a apresentação de contrato assinado pela 

requerida. Entretanto, tenho que a mesma está apta a ter o mérito 

resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, portanto a 

improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. Ademais, 

desnecessária perícia grafotécnica, nos termos da fundamentação. Ainda, 

nos termos do §4º, do artigo 485 do CPC/15 “oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, e a 

requerida, em sua contestação já afirma expressamente não aceitar o 

pedido de desistência. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto ou perda de 

documentos da mesma. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial 

a parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida 

e que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. 

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, 
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II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à 

causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, 

contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa 

prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 15 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004631-71.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FABIO RICARDO RODRIGUES 

GONCALVES LEITE REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Narra a parte autora, FÁBIO RICARDO 

RODRIGUES GONÇALVES LEITE, que recentemente foi até uma loja 

efetuar uma compra, mas no momento que precisou efetuar um crediário 

para parcelamento foi informada que havia uma restrição em seu nome. 

Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição. 

Requer a procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada (contrato 138137892 no valor de R$172,39), com a imediata 

retirada do seu nome dos OPC’s o pagamento de danos morais no 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. A requerida pugna pela 

improcedência da demanda, referindo ser a inscrição realizada exercício 

regular de direito. Diz que o endereço que consta do extrato de 

negativação é o mesmo onde houve a instalação dos serviços de TV por 

assinatura. Afirma que houve pagamentos, e que os mesmos cessaram 

sem explicação. Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia da petição 

inicial, pois não é requisito indispensável a juntada de comprovante de 

endereço, sendo suficiente a indicação do mesmo. Pois bem, quanto ao 

mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Vale ressaltar que no caso, por tratar-se de 

instalação de um serviço de TV por assinatura, fácil seria à parte 

requerida colher a assinatura em um contrato físico ou ordem de serviço 

quando da instalação do mesmo. Entretanto, no caso concreto improcede 

o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que 

ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

conforme demonstram os documentos juntados na inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

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

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

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

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

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

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

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

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$172,39, com relação ao contrato 138137892, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 
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Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 15 de 

março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR JOSE FROZZA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002478-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ITACIR JOSE FROZZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante ITACIR JOSÉ FROZZA que é 

dono de uma propriedade rural desde 2009 e que no local fora instalado 

pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A um poste de distribuição de energia elétrica de forma irregular, que 

está com a estrutura comprometida. Sustenta que o poste está impedindo 

a construção no local, além da insegurança que tem gerado. Afirma que 

solicitou a remoção/deslocamento do poste, mas que a reclamada 

condicionou o serviço ao pagamento dos custos pelo reclamante. 

Entendendo não estar obrigada a arcar com os custos, postula em Juízo a 

condenação da reclamada em providenciar a remoção do poste e arcar 

com os custos, além da reparação em dano moral. Em contestação, a 

reclamada sustentou que o poste fora instalado antes da compra da 

propriedade pelo reclamante, que obedeceu às normas da ANEEL e que 

não oferece qualquer risco à segurança no local. Portanto, se a remoção 

do poste é de interesse do reclamante, este deve arcar com os custos, 

regra igualmente ditada pela ANEEL. Sustentou, ainda, não haver dano 

moral a ser reparado e pugnou pela improcedência do pedido inicial. 

Realizada instrução, colheu-se o depoimento pessoal do preposto da 

reclamada. DO MÉRITO. Verifico que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL 

dispõe no art. 44, VII: Art. 44. O interessado, individualmente ou em 

conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis 

pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: (...) 

VII - deslocamento ou remoção de poste e rede, nos termos do art. 102; 

(...) Ao passo que o art. 102 da mesma norma apresenta: Art. 102. Os 

serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são 

os seguintes: (...) XIII – deslocamento ou remoção de poste; e XIV – 

deslocamento ou remoção de rede; (...) Disso, conclui-se que o 

reclamante de fato tem direito à remoção/deslocamento do poste de 

energia elétrica em sua propriedade rural, entretanto, deve arcar com os 

custos do serviço, mormente porque de seu interesse e que preexistente 

a instalação do poste no local quando da compra da propriedade. Nesse 

sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PLEITO DE 

REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. 

APELO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ADESIVO 

PREJUDICADO. No caso dos autos, é incontroverso que a rede de tensão 

de energia elétrica é preexistente à construção, razão pela qual, mediante 

prévia solicitação, é ônus do autor (consumidor) arcar com o postulado 

deslocamento, a teor do citado art. 142 do Decreto nº 41.019/57, com a 

redação dada pelo Decreto nº 98.335/89, combinado com os artigos 102, 

incisos XIII e XIV, da Resolução 414/10 da ANEEL. Logo, deve ser provido 

o apelo da parte ré a fim de afastar o ônus imposto pela sentença, ficando 

prejudicado o exame do recurso adesivo da parte autora que postulava o 

pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Precedentes do 

TJ/RS em casos idênticos. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO 

ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70057997892, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires 

Ohlweiler, Julgado em 03/09/2015). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TROCA DOS POSTES. 

AFASTAMENTO DA REDE ELÉTRICA. READEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE 

ENERGIA. . DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE ADEQUAR A INSTALAÇÃO, 

MAS COM ÔNUS AO CONSUMIDOR. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO. Trata-se de ação de cobrança visando o ressarcimento do 

valor de R$ 3.283,99, pago com obra de afastamento de rede de energia 

elétrica de alta tensão realizada na propriedade do autor em 2010. A 

preliminar de falta de interesse de agir confunde-se com a matéria de 

mérito e serão conjuntamente analisadas. Sem razão o autor ao pretender 

a reforma da sentença de improcedência da ação. Pelo "Termo de Opção 

para Execução de Obra" de fls. 16/17, verifica-se que o autor alcançou à 

concessionária o montante necessário ao adiantamento das obras, não 

havendo no referido instrumento qualquer ajuste acerca de reembolso. 

Ademais, pelo documento de fl. 55 verifica-se que a obra decorreu de 

interesse do próprio autor, não se tratando de caso de adequação da rede 

para garantia da segurança ou melhoria da rede elétrica. Nos termos do 

artigo 102, XIV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o deslocamento ou 

a remoção de rede é serviço cobrável, realizado mediante solicitação do 

consumidor. Se assim é, inviável o acolhimento do pleito de que o serviço 

realizado pela ré seja considerando sem ônus para o consumidor, não 

prosperando o pleito de ressarcimento do valor investido, já que de 

responsabilidade do autor arcar com os custos de obra realizada no seu 

próprio interesse. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006007264, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em 28/06/2016). Quanto à insegurança gerada pelo 

comprometimento do poste, não é o que se verifica pelas fotografias 

juntadas aos autos pelo próprio reclamante, que retratam um poste com 

estrutura intacta em terreno ermo, situação corroborada pelo depoimento 

do preposto ouvido em Juízo e não dissipada pelo reclamante. Desta feita, 

não arcado o reclamante com os custos de obras para a 

remoção/deslocamento do poste de energia elétrica, a improcedência do 

pedido se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004347-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004347-63.2017.8.11.0040, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: IARA 

OLIVEIRA LEITE REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega o reclamante IARA OLIVEIRA LEITE que firmou contrato 

de prestação de serviços educacionais com a reclamada UNIC SORRISO 

LTDA para cursar Enfermagem no segundo semestre de 2014, porém 

antes do início do semestre letivo, informou a reclamada que não possuía 

mais interesse de ingressar no curso por problemas financeiros. Contudo, 

em 2015 fora surpreendida com a cobrança no valor de R$8.000,00 (oito 

mil reais), procedendo à reclamada a negativação de seu nome em 

19.06.2017 no valor de R$6.320,00 (seis mil trezentos e vinte reais). 

Postulou: a) em sede liminar a suspensão da inscrição nos órgãos de 

cadastro de inadimplentes; b) declaração de inexistência do débito; c) 

reparação dos danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). A 
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medida urgente foi deferida (id. 9732037). Em contestação, a reclamada 

alegou: a) que os valores são devidos pela regular prestação dos 

serviços; b) culpa exclusiva da vítima; c) licitude do contrato; d) mero 

aborrecimento; e) pedido contraposto para condenar a reclamante em 

pagar à reclamada o valor de R$11.479,02 (onze mil quatrocentos e 

setenta e nove reais e dois centavos). Impugnação à contestação (id. 

11527822). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção 

de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma 

do art. 355, I, do NCPC. DO MÉRITO. 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 reclamada comprovar a 

licitude do registro impugnado pela reclamante. Em que pese a reclamada 

sustentar que a dívida objeto da inscrição tenha se originado em 

decorrência da inadimplência da reclamante no semestre 2014/2, 

verifica-se no id. 9593126 na cláusula 4.1 do contrato de prestação de 

serviços educacionais firmado entre as partes, que “A matrícula do 

CONTRATANTE será concretizada após o pagamento da 1ª (primeira) 

mensalidade, observando-se a compensação do cheque caso este seja a 

forma de pagamento.”, ou seja, a matrícula da reclamante sequer poderia 

ter sido concretizada, pois conforme demonstrativo de débitos juntado 

pela própria reclamada, a reclamante não efetuou o pagamento da primeira 

mensalidade (id. 11411564). Nesse norte, a reclamante comprovou a 

inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio do 

documento juntado no id. 9593227, e embora a reclamada tenha buscado 

justificar a legalidade da inscrição inserida, a ilegitimidade da cobrança 

está amparada em cláusula contratual não observada pela reclamada, 

restando evidenciada a sua conduta ilícita ao providenciar a inscrição da 

reclamante por débito inexistente. Desta feita, evidenciada a conduta ilícita 

da reclamada, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante orientação jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM 

ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- De 

acordo com o SJT, a manutenção indevida do nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos. Neste caso, além de a inscrição ter sido ilegítima, o nome do 

Apelado permaneceu negativado indevidamente por mais de 03 (três) 

anos. Evidenciado o abalo de crédito e o dever de indenizar. 2- Para fixar 

o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o 

caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico 

para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das 

partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) apresenta-se como condizente para 

compensar o constrangimento imposto ao Recorrido que teve seu nome 

mantido indevidamente em órgão restritivo do crédito por mais de três 

anos. Verba reduzida de 20.000,00 para 15.000,00. Precedentes do STJ. 

(Ap 149761/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE 

INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 54 DO STJ – 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – MULTA POR RECURSO 

MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE 

CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 14 do CDC, 

comprovada a falha na prestação dos serviços, a empresa fornecedora 

deve responder, objetivamente, pela reparação dos danos causados ao 

consumidor. Nos casos de inscrição indevida de nome em órgãos de 

proteção ao crédito o dano é presumido, não sendo necessária qualquer 

prova do prejuízo. Se os parâmetros legais e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade foram devidamente observados, a 

manutenção da quantia fixada pelo Juízo a quo é a medida que se impõe. 

Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos 

da Súmula nº 54 do STJ. A peça destinada a contrapor o recurso 

interposto, não é a via adequada para apresentar pedido inovatório. (Ap 

127763/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). Nesses termos, 

reputo adequado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), suficiente para 

compensar a reclamante pela angústia experimentada, bem como para 

dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de 

seu departamento financeiro. O decote da pretensão, todavia, não 

interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza a Súmula n. 

326 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido contraposto, 

resta prejudicado ante a inexistência do débito objeto da ação. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para o efeito de: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$6.320,00 (seis mil trezentos e vinte 

reais), objeto do contrato de prestação de serviços firmado entre as 

partes; b) condenar a reclamada ao pagamento em favor da reclamante, a 

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

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Convolo em definitiva a medida 

cautelar deferida neste feito. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003605-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCARSINSKI COMERCIO DE DOCES GULOSEIMAS, JOGOS E BRINQUEDOS 

ELETRONICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003605-38.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SCARSINSKI COMERCIO DE 

DOCES GULOSEIMAS, JOGOS E BRINQUEDOS ELETRONICOS EIRELI - ME 

REQUERIDO: FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP 

RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais em que relata a parte autora que adquiriu, 

no estabelecimento da requerida, piso Paviflex Chroma Concept no valor 

de R$60,94 o m², tendo adquirido 297,35m², totalizando a compra o valor 

de R$18.120,50, conforme nota fiscal. Afirma que em reunião com o 

vendedor do piso, na presença da arquiteta responsável pela obra, 

salientaram a importância de ser um piso forte, que aguentasse peso, pois 

o mesmo seria colocado na empresa reclamante, que possui muitas 

máquinas e brinquedos pesados. Afirma que contratou mão de obra para 

assentar o piso ao custo de R$20.000,00. Diz que já na instalação o piso 

apresentou defeitos e quando foram colocadas as máquinas o piso não 
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aguentou e foi riscando, rachando e deformando. Diz que evitou fazer a 

troca de lugar dos equipamentos, para que não prejudicasse ainda mais o 

piso. Diz que procurou a reclamada para lhe mostrar o estado do piso, 

entretanto não obteve êxito na solução do problema. Diz que lhe foi 

prestada a informação errada quando da venda do piso. Pugna pelo 

pagamento do valor de R$38.120,50 referente aos danos materiais 

experimentados. A requerida contesta afirmando que a ré solicitou um piso 

adequado para grande tráfego de pessoas, ocasião em que lhe foram 

oferecidas algumas opções e que foi escolhido o piso Paviflex. Diz que 

não houve informação na data da compra sobre equipamentos pesados. 

Refere que somente tomou ciência do peso dos equipamentos após a 

instalação do piso, pois parte das máquinas ou estavam em reforma ou 

foram adquiridas durante a reforma, e somente chegaram ao local com o 

piso já instalado. Afirma que as máquinas foram arrastadas sobre o piso, 

o que ocasionou os danos. Relata que a autora não informou o peso dos 

equipamentos quando da compra e nem o fato que o mesmo seriam 

constantemente trocados de lugar. Afirma que pela necessidade de 

sempre movimentar as máquinas, as mesmas não foram “estacionadas”, 

ou seja, não foram retirados os pés ou as rodinhas, o que concentrou a 

carga de pessoa em pontos, resultando no dano. Afirma que há laudo da 

empresa fabricante que constatou que não há defeito de fabricação no 

piso. Refere que comercializa do piso há anos, estando ele instalado em 

locais de grande circulação de pessoas, como o Ginásio Domingão e o 

Hospital Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, nunca tendo 

apresentado problema. Insurge-se quanto aos valores cobrados, pois diz 

que não foi cobrada a instalação do piso, de modo que deve ser julgada 

integralmente improcedente a pretensão autoral. Formula pedido 

contraposto de pagamento do valor de R$3.457,35, referente a valor não 

quitado pela autora junto à empresa ré. Entendo ser improcedente o pleito 

inicial. Pelas fotos juntadas, pelo laudo técnico elaborado pela fabricante 

do piso, assim como pela informação prestada pela testemunha Maristela, 

arquiteta responsável pelo projeto de reforma, é inequívoco que problemas 

no piso começaram a aparecer quando da movimentação dos 

equipamentos. O laudo técnico juntado menciona que “...constatou-se que 

o produto “piso” não apresenta defeito de fabricação. Verificado no local 

equipamentos pesados, onde a distribuição de cargas é concentrada em 

áreas onde a dimensão das bases transfere uma carga pontual excessiva 

no piso”. Assim, inegável que os problemas surgiram em decorrência da 

movimentação, do arrastamento dos brinquedos pesados pelo piso, de 

modo que, para considerar que houve erro na venda do produto, deveria a 

parte autora comprovar que a ré tinha ciência inequívoca que o piso 

deveria suportar tais movimentações, e que sabia o peso dos brinquedos 

que seriam lá colocados, o que, entretanto, não restou demonstrado. Não 

há qualquer prova nos autos que demonstre que ao vender o piso a 

requerida foi informada acerca da necessidade de movimentação 

constante de aparelhos pesados. Não há, tampouco, qualquer 

especificação do fabricante que assegure a utilização do piso na forma 

pretendida pela reclamante, de forma a se cogitar de vício do produto. 

Desse modo, entendo que não há como dizer que houve a venda de um 

produto inadequado, se nem mesmo logrou a requerente demonstrar que 

informou à empresa no momento da compra a real necessidade do piso 

que precisava. Portanto, tenho que improcede o pleito inicial, pois faltam 

elementos para o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa 

requerida. Com relação ao pedido contraposto, convém explanar aqui o 

cabimento do mesmo. O pedido contraposto, ou contrapedido, assim 

encontra-se disciplinado pelo artigo 31 da Lei dos Juizados Especiais: Art. 

31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. O 

legislador, ao construir referida regra, estabeleceu uma limitação ao 

pedido contraposto, procurando evitar o aumento da complexidade da 

causa, admitindo, porém, ao sujeito passivo da demanda formular 

contra-ataque ao autor, vindo a formular pedido próprio, nos termos da 

Lei, desde que observada a compe-tência do Juizado Especial. A limitação 

está em que seja fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Assim, a cobrança de valores em aberto, referente a outros 

serviços, que supostamente não foram pagos pela parte autora, no caso a 

instalação e venda de faixa decorativa, em sede de contrapedido, não se 

revela adequada, pois desvinculada do pedido da ação principal, estando 

baseada em fatos diversos, em razão do disposto no art. 31, da Lei 

9.099/95. Nada impede, entretanto, que a parte vá buscar em demanda 

própria o que entender de direito. Assim, opino pela extinção do 

contrapedido, sem julgamento do mérito. DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente Reclamação e pela EXTINÇÃO DO 

CONTRAPEDIDO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos da 

fundamentação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. 

Sorriso/MT, 20 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010411-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILINE FRANCIELE FRASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010411-04.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. EXEQUENTE: JAILINE 

FRANCIELE FRASSON EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos, bem como a concordância da parte exequente, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da executada. II – Expeça-se alvará 

para levantamento da totalidade do valor depositado, observando-se os 

dados indicados no Id. 11862096. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAINESSA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000880-76.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RAINESSA COSTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, 

bem como a concordância da parte reclamante, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no 

Id. 11645308. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001010-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA ORTIZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1001010-66.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARISA 

ORTIZ GUIMARAES REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos, bem como a concordância da parte reclamante, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará 

para levantamento da totalidade do valor depositado, observando-se os 

dados indicados no Id. 11219005. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL JACKSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1001989-28.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: 

MICHAEL JACKSON ALVES FERREIRA REQUERIDO: MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem 

como a concordância da parte reclamante, dou por cumprida a obrigação 

a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da 

totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 

12041280. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDA DO VALE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000728-28.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: GILVANDA DO VALE SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I – 

Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem como a concordância 

da parte reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. 

II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11940314. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-24.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI INES FRANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010550-24.2014.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

REQUERENTE: MARILI INES FRANA DOS SANTOS REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO I – Tendo 

em vista o depósito acostado aos autos, bem como a concordância da 

parte reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 12111765. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE REGINA BELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000899-82.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DIANE REGINA BELE REQUERIDO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem como a 

concordância da parte reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo 

da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do 

valor depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11877329. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010065-53.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUCIA HELENA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo em vista o depósito acostado aos autos, 

bem como a concordância da parte reclamante, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no 

Id. 11891405. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011128-84.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE KATIA VIVAS TAVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8011128-84.2014.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: MARINEIVA 

HOFFMANN - ME EXECUTADO: JANE KATIA VIVAS TAVEIRA CASTRO I – 

Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem como a concordância 

da parte reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. 

II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11965594. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004097-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1004097-30.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JHENIFFER 

DA SILVA FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. I – Tendo em vista o 

depósito acostado aos autos, bem como a concordância da parte 

reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11845942. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020045-58.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO SABINO PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8020045-58.2015.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANIZIO SABINO PEREZ REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos, bem como a concordância da parte reclamante, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará 

para levantamento da totalidade do valor depositado, observando-se os 

dados indicados no Id. 12004799. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002749-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1002749-74.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A I – Tendo em vista o depósito acostado aos 

autos, bem como a concordância da parte reclamante, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento 

da totalidade do valor depositado, observando-se os dados indicados no 

Id. 11236611. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV – Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CICERO BARROS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010594-72.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

CLEITON CICERO BARROS LEITE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I – 

Tendo em vista o depósito acostado aos autos, bem como a concordância 

da parte reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. 

II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11090687. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010453-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ROBERTO CARNIVALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010453-53.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ODAIR 

ROBERTO CARNIVALI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A I 

- Tendo em vista o depósito acostado no id. 11471887, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 11742335, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 11742335. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAZIA SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000668-55.2017.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. EXEQUENTE: GERVAZIA SOUZA SILVA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

12215728, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

12019835, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 12019835. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010433-33.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROSA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010433-33.2014.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. EXEQUENTE: RAQUEL ROSA TEIXEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I - Tendo em 

vista o depósito acostado no id. 11578762, bem como a manifestação da 

parte reclamante constante no id. 11725752, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os dados 

bancários apresentados no id. 11725752. III - Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA SIMAO PALLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1002620-69.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA]. REQUERENTE: 

CAMILA SILVA SIMAO PALLA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - 

Tendo em vista o depósito acostado no id. 11604886, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 11898897, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 11898897. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

ENZO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

GABRIEL ASSEF SERRANO OAB - MS0015389A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8011238-83.2014.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOAO DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL 

IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA., ENZO COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 11906841, 

bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 12017406, 

dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se 

os dados bancários apresentados no id. 12017406. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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THAIS CAETANO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8009999-73.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

EXEQUENTE: THAIS CAETANO DE MAGALHAES EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 11463119, 

bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 11745743, 

dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se 

os dados bancários apresentados no id. 11745743. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-71.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE KOSMINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

CONNECT MOBILE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010478-71.2013.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR]. REQUERENTE: SERGIO HENRIQUE KOSMINSKI 

REQUERIDO: ROMERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, NOKIA DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA, CONNECT MOBILE I - Tendo em vista os 

depósitos acostados no id. 9480368 e 9480910, bem como a manifestação 

da parte reclamante constante no id. 10304372, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte reclamada. II - Considerando a solidariedade 

da condenação, expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada no id. 9480368, complementando-se o valor com aquele 

depositado no id. 9480910 até o limite do cálculo realizado no id. 

10896198, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

10304372. III - O saldo remanescente do valor depositado no id. 9480910, 

deverá ser liberado mediante expedição de alvará na forma postulada no 

id. 9625744. IV - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. V - Isento de custas e honorários. VI - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VII - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000853-93.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA REQUERIDO: A. TELECOM 

S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 11129645, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 12116621, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 12116621. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-97.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE GIRAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL OLIMPIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010474-97.2014.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: JOABE GIRAO 

DA SILVA REQUERIDO: MISAEL OLIMPIO DA SILVA I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 11529150, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no id. 11836300, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 11836300. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS ANJOS 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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1002040-73.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: TAINARA 

DOS ANJOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 11074282, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 11891088, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

11891088. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-69.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010730-69.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA APARECIDA LEANDRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

11130822, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

12095608, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 12095608. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-49.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010074-49.2015.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: REGINA SILVEIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 11154234, bem 

como a manifestação da parte reclamante constante no id. 12104453, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se 

os dados bancários apresentados no id. 12104453. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MACENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003769-03.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LEANDRO 

MACENA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 11899414, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no id. 12013971, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 12013971. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010727-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS REIS DE ASSUNCAO FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010727-17.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: LUIS REIS DE ASSUNCAO FILHO 

EXECUTADO: VIVO S/A I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

11781572, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

12109796, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 12109796. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILTON ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010613-78.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: JOAO 

MILTON ARAUJO E SILVA REQUERIDO: LOSANGO S.A I – Tendo em vista 

o depósito acostado aos autos, bem como a concordância da parte 

reclamante, dou por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado, 

observando-se os dados indicados no Id. 11692041. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELISE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1002414-89.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VANDELISE 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado 

no id. 11080703, bem como a manifestação da parte reclamante constante 

no id. 11891317, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

11891317. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003716-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA MARTA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Clemilson Batista de Araújo (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: CLARINDA 

MARTA FERREIRA REQUERIDO: NILTON MATOS Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga (Id. 

12323796), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006289-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1006289-33.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ROBIS DOS SANTOS BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

Embora intimada, a parte reclamante quedou-se inerte, deixando de 

regularizar vício sanável constatado (certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FIDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000720-17.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FERNANDO 

FIDENCIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora intimada, a 

parte reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 179658 Nr: 8911-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:20.055

 Vistos etc.

Considerando o cálculo de pena de 162, vistas ao MP e a Defesa do 

acusado.

Deverá ainda a Defesa para manifestar acerca do pedido de regressão 

formulado pelo MPE nas fls. 156/157.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164946 Nr: 497-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA CUNHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo nº. 497-18.2017.811.0040.

Código nº. 164946.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 92 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 14 

de maio de 2018, às 15h20m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 7. 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 19 de junho de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 159512 Nr: 8868-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RODRIGO BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCANTARA - OAB:

 Processo nº. 8868-05.2016.811.0040.

Código nº. 159512.
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Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 60/72 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 02 

de maio de 2018, às 13h30m.

Ressalta-se que as matérias defensivas se confundem com o mérito e 

serão com ele analisadas.

Intime-se o acusado.

 Intime-se o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas pelo MP e pela 

defesa. 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 06 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 104928 Nr: 7995-10.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO LOPES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transito em julgado as fls.235, procedam-se 

as devidas baixas na distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou 

custas. Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

 Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara. 

Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e 

Cumpra-se.

Arquive-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 104420 Nr: 7481-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIDSON BRUNO DA SILVA, LEANDRO 

PERBONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, 

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Processo n.º 7481-57.2013.811.0040.

Código n.º104420.

 Vistos, etc...

Ás fls. 79 o MP vem informar o endereço da vítima, e não da acusada, 

como se vê da denúncia.

 Assim, designo audiência de instrução para o dia 02 de maio de 2018 às 

15:30 horas.

 Intime-se a vítima no endereço de fl. 79, assim como os PMs faltantes 

conforme fl. 72/74.

 Intimem-se os acusados, advogados e DPE.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, Conclusos.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 018/2018/DF- Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Abril, a saber:

* A Portaria nº 018/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 019/2018-DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

NOMEAR a servidora LOREDANE PEDROSO DE JESUS, para exercer o 

cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no 

Gabinete da Primeira Vara Criminal desta comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

 Publique-se.

 Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 19 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.: 250788 Nr: 17373-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RAMAO GONCALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora 

para manifestar, pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246230 Nr: 13790-10.2017.811.0055

 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: LOBIG AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA, CARLA 

FERNANDA TOLOI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:

 Certifico e dou fé que as contestações de fls. 85/88 e fls. 89/116 foram 

oferecidas 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-las, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 250888 Nr: 17467-48.2017.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOBILE LOJA DE SEMINOVOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16606

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro e da juntada de petição às 

fls. 54/58 pela parte requerida, requerendo habilitação nos autos, face a 

sucessão por incorporação da Mobile Loja de Seminovos por Yana 

Comércio e Locação de Veículos Ltda, remeto os autos ao setor de 

"matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar, pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253535 Nr: 19602-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca dos 

embargos declaratórios de fls. 38/56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261244 Nr: 25791-27.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 83/99 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146669 Nr: 6409-24.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR CARLOS HUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMPO- COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CASSIANO HENRIQUE HUNING - OAB:64334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 Certifico e dou fé que as cartas de intimação de fl. 175 encaminhada ao 

autor para ciência acerca da expedição do alvará foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 182), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, informando endereço 

atualizado da parte autora para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261675 Nr: 26118-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO, ELIANE 

MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação/intimação de fls. 37/38 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de “Mudou-se” (fls. 3/40), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247253 Nr: 14574-84.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL CELESTINO DA SILVA, ROSINETE DA SILVA 

GUILHERME, EGDS, EKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. PEREIRA DA CONCEIÇÃO - ME, DANITUR 

VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação/intimação de fls. 97/98 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de “Desconhecido” (fls. 99/100), 

e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181622 Nr: 23725-79.2014.811.0055

 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: THIAGO CARNEIRO MOTA, DANIELLE VIEZZER MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA, 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JOSÉ EDUARDO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/PB 14.352, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 150/154, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca do laudo pericial de fls. 201/255.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164936 Nr: 3232-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA-ME, 

RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, RAFAEL 

RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 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: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, CNPJ: 02959605000130, atualmente em local incerto e não 

sabido RUBEM HELFENSTEIN, Cpf: 70800421191, Rg: 36013052, 

solteiro(a), Telefone 3326-6435, atualmente em local incerto e não sabido 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, Cpf: 03833336102, Rg: 2.309.593-3, 
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brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MELITA 

TEREZINHA HELFENSTEIN, Cpf: 00187458146, Rg: 0344.513-5, casado(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido FELIPE HELFENSTEIN, Cpf: 

93987242272, Rg: 5663865, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO das partes embargantes/autoras, acima 

qualificadas, para tomar ciência do levantamento realizado nos autos, em 

nome do seu advogado, conforme Alvará Eletrônico às fls. 467.

Despacho/Decisão: Vistos.DA EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO 

BANCO DA AMAZÔNIA S/AA parte executada, às fls. 450/451-verso, 

defende o afastamento da multa e honorários advocatícios arbitrados para 

a fase de execução, uma vez que realizou o pagamento do valor devido 

tempestivamente e, por isso, somente incidiria a multa e os honorários 

advocatícios fixados pela decisão de fls. 425/426 sobre o valor 

remanescente encontrado. Defende, ainda, que o valor remanescente 

seria de R$ 44.310,34, promovendo a juntada do comprovante de depósito 

de fl. 456.A parte exequente, às fls. 457/458, concorda com o valor 

apontado pela parte executada, como saldo remanescente, inclusive, 

dando a dívida por quitada.Pois bem.De início, é preciso ressaltar que 

assiste razão à parte executada, haja vista o depósito de fl. 430 ter sido 

realizado tempestivamente, o que afasta a incidência de multa e 

honorários advocatícios sobre o valor total do débito. Logo, a sua 

incidência seria apenas sobre o valor remanescente encontrado.No 

entanto, diante da concordância da parte exequente quanto ao valor 

depositado (fl. 456), é absolutamente dispensável maiores delongas 

acerca do valor remanescente devido. Afinal, trata-se de direito 

absolutamente disponível e a parte exequente concorda com o valor 

depositado a título de remanescente.Posto isso, EXPEÇA-SE alvará do 

valor depositado à fl. 456 em favor da parte exequente, como requerido às 

fls. 457/458, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.Após, 

CONCLUSOS para a extinção da execução.DA EXECUÇÃO PROPOSTA EM 

DESFAVOR DO RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER LTDA. ME E 

OUTROSDiante da certidão de fl. 459, INTIME-SE a parte exequente (Banco 

da Amazônia S/A) para, no prazo de 15 dias, promover a atualização da 

dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, 

assim como da multa, se ainda não incluída no cálculo, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.Caso nada requeira, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE.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, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140396 Nr: 10944-30.2011.811.0055

 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: ADEVALDO ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEVALDO ALVES VIANA, Cpf: 

60189800291, Rg: 2.201.331-8, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora, acima qualificada, para tomar 

ciência de que houve levantamento de valores nos autos, em nome do seu 

advogado, conforme Alvarás Eletrônicos expedidos às fls. 272, 273 e 274.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando o contido na certidão de fl. 270, 

uma vez que, devidamente intimado (fl. 269), o Banco demandado deixou 

transcorrer "in albis" o prazo para manifestar, fora promovido o 

levantamento dos valores depositados nos autos, conforme documentos a 

seguir juntados, em favor da parte autora.CUMPRA-SE, se for o caso, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.Após, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas 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, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158700 Nr: 7298-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE SEVERINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO ingressou com a presente demanda em 

face de ELAINE SEVERINO DO NASCIMENTO, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam novo acordo, requerendo a 

homologação e a suspensão do feito até o seu cumprimento (fls. 106/109).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 106/109, 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. 106/109, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (27/01/2018 - fl. 

107), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160184 Nr: 9805-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BERNARDO BARBOSA -ME, 

DOUGLAS BERNARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. ingressou com a 

presente demanda em face de DOUGLAS BERNARDO BARBOSA – ME e 

DOUGLAS BERNARDO BARBOSA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, requerendo a 

homologação e a suspensão do feito até o seu cumprimento (fls. 112/113).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 112/113, 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. 112/113, 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 (18/04/2018 - fl. 

113), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 CONVERTO o bloqueio de fl. 110 (R$ 3.750,13) em penhora, sem 

necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a seguir 
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juntados, na mesma oportunidade, PROMOVO o desbloqueio do valor 

remanescente (R$ 82,04), haja vista que não foi objeto do acordo.

Diante da anuência das partes acerca do bloqueio, desnecessária a sua 

intimação acerca da conversão ora realizada.

EXPEÇA-SE alvará do valor bloqueado, conforme acordado.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57427 Nr: 6889-12.2006.811.0055

 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: NILTON CARLOS NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTUOL, ZAQUEU 

CESARIO VAZ, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - OAB:38401/PR, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A OAB/MT, PAULO 

ROBERTO CORREA - OAB:12891/PR

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e às r. decisões de fls. 

412/413 e fl. 426, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, apresentarem os quesitos e indicarem assistente técnico 

(caso ainda não apresentados), bem como para que a parte 

litisdenunciada Tokio Marine promova o depósito do valor dos honorários 

periciais de fl. 433, salvo se deles discordar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222466 Nr: 12052-21.2016.811.0055

 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: RAIMUNDO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINODET PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP, 

BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16034-A-MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT: 6813

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 268/270, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

apresentar os quesitos e indicar assistente técnico (caso ainda não 

apresentados), bem como para que as demandadas depositem metade do 

valor dos honorários periciais de fl. 279, caso deles não discorde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173842 Nr: 15606-32.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA

 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, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos da carta precatória 

código 176407 da Primeira Vara Cível de Sorriso promovendo a 

complementação das diligências do Oficial de Justiça no valor de R$ 

474,30 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta Centavos), 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu "Serviços" na barra superior, escolher a opção "Guias", abrirá a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página o 

usuario deverá solecionar o tópico "Emissão de Guia de Diligência" e 

preencher com os dados da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55018 Nr: 4612-23.2006.811.0055

 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: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTSON RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico e dou fé que os embargos monitórios de fls. 186/200 e fls. 

201/222 (juntados em duplicidade) foram oferecidos 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 manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183648 Nr: 1710-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA, JAIR CARLOS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES E CIA LTDA, GILMAR 

PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 Certifico e dou fé que para a expedição da certidão requerida à fl. 250 é 

necessário a apresentação de guia de processo em tramitação-sem 

busca extraído do site "www.tjmt.jus.br", acompanhado do respectivo 

comprovante de pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos para ciência da presente 

certidão e providências, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100586 Nr: 7676-07.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI 

- OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 237, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca das informações apresentadas pelo Oficial de Justiça 

Avaliador às fls. 240/240-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108293 Nr: 6956-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, Regiane Luzia Welter - OAB:10690

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 
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advogado exequente para comparecer nesta Secretaria e retirar a 

certidão para protesto que se encontra na contra-capa dos autos, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115915 Nr: 5982-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. A. LAURINI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERTON ZEYDIR GONZALEZ 

- OAB:, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte interessada para requerer o que lhe é de 

direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os 

autos retornarão ao arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228408 Nr: 17068-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTO BARELLA, Cpf: 62804073904, Rg: 

39874962, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 135.338,49 (Cento e 

trinta e cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 

06.233.034/0003-74, e Inscrição Estadual sob o n. 13.378.737-0, com 

sede na Av. Lions Internacional, 300-W, Bairro Vila Esmeralda, em 

Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-00, aqui representada pelo sócio 

proprietário Paulo Fávaro Motta, já devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, via de seus advogados in fine assinado, vem a presença de 

Vossa Excelência, tendo em vista o teor da pela certidão de fl. 101, segue 

resumo da inicial para citação por Edital. No polo ativo da demanda segue 

a empresa VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 06.233.034/0003-74, e 

Inscrição Estadual sob o n. 13.378.737-0, com sede na Av. Lions 

Internacional, 300-W, Bairro Vila Esmeralda, em Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-00, demandando AÇÃO MONITÓRIA que tramita na 1ª Vara Cível 

da Comarca de Tangará da Serra/MT, em desfavor de NILTO BARELLA, 

brasileiro, agricultor, portador da cédula de identidade RG nº 

39874962-SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 628.040.739-04, domiciliado na 

cidade de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, onde reside no 

Assentamento Paloma, lote 003, S/n, Zona Rural de Brasnorte CEP 

78.350-000. A Autora é credora de Duplicatas de Vendas Mercantis as 

quais foram emitidas para o pagamento de produtos para lavoura de soja e 

milho da parte Ré. Assim constam nos autos provas documentais 

referentes aos débitos que instruem essa Ação Monitória, conforme 

consta em fls. 26 a 38, sendo duplicatas e notas fiscais e outros 

documentos que relaciona a origem do débito, devendo ser CITADO a pare 

Ré Sr. Nilto Barella, para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

135.338,49 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e 

quarenta e nove centavos) conforme especificado na petição inicial 

constante nos autos. Acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, constados da publicação do dia útil seguinte ao fim da 

dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; 

citação POR EDITAL, (art. 257 CPC e 231, IV do CPC) sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente 

de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não 

apresentados os embargos previsto no art.702 do CPC/2015. Ciente a 

parte citada. Citação por Edital e publicado em jornal de grande circulação 

e juntado no átrio do Fórum, devida a certidão de fl. 92 verso que consta 

desconhecer a parte Ré, sendo assim, negativa a certidão do oficial de 

justiça. Nestes Termos, Pede Deferimento. Tangará da Serra – MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Marcos Roberto da Silva Valentim - OAB/MT 17.738

 Despacho/Decisão: Vistos.A localização da parte demandada, acima de 

tudo, visa assegurar o exercício pleno do devido processo legal. Com 

esse objetivo, fora promovida pesquisa de endereço nos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência 

da própria parte manter atualizado o respectivo cadastro. Com efeito, 

vê-se que a pesquisa em questão restou inexitosa, conforme documentos 

a seguir juntados. Afinal, não se depara com qualquer endereço diferente 

daqueles visualizados nos autos. Com efeito, uma vez que a pesquisa em 

questão restou inexitosa, conforme documentos a seguir juntados, sendo 

certo que foram esgotados todos os meios para a localização da parte 

demandada, DEFIRO o pleito de citação por edital (fl. 94), sendo que, 

desde já, NOMEIO curador especial a digna Defensoria Pública, que 

deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de março de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262636 Nr: 26689-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE JACINTO TOFANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Posto isso, diante da ausência de formulação do pedido principal no prazo 

legal, conforme determina o art. 308 do CPC, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 

98, § 3º, do CPC.Diante do conteúdo da vertente sentença, não há que se 

falar execução de multa diária. P.I.C.Após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixa de estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178797 Nr: 20913-64.2014.811.0055

 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: HYORRANA TAISSA SANTOS, OLIVETE TEREZINHA 

LOCATELLI SANTOS, WILSON FRANCISCO ROTTA, COOPERATIVA MISTA 

AGROINDUSTRIAL DO VALE DO JAMANXIM - COMAJAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, CRESLAINE MACIEL PEGO - OAB:24139/MT, 

DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, HERMES BEZERRA 

DA SILVA NETO - OAB:11405, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Considerando a convocação desta magistrada 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a 

audiência para a data de 26/04/2018, às 13h30min.

Intime-se conforme determinado nos autos.Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274425 Nr: 4549-75.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLSS, VLSDSS, CLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146627 Nr: 6359-95.2012.811.0055

 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: VGDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, dando-se prosseguimento ao feito, determino:1. Expeça-se 

Alvará Judicial autorizando a inventariante a proceder com o necessário, 

junto a JUCEMAT, Receita Federal e SEFAZ/MT, para promover a baixa e 

encerramento da empresa “V. F. da Silva - ME, com a promoção de baixas 

de inscrições do contribuinte, efetivando o pagamento das taxas e tributos 

devidos bem como autorizando a expedição de certificado digital da 

referida empresa, com o qual se procederão as baixas necessárias;2. 

PROCEDA-SE com a correção do valor dado a causa, que passará a ser 

de R$ 1.226.790,46 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e 

noventa reais e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC. Para tanto, desde já CONDICIONO a expedição do formal de partilha 

para após a juntada do comprovante de recolhimento das custas 

processuais complementares.3. Intime-se o inventariante para, no prazo 

de 60 (trinta) dias, juntar a Guia de Informação e Apuração do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação bem como os documentos 

conforme mencionados no item 1, da decisão de fls. 229 e itens 2, 3, 4, 5 e 

6, da decisão de fls. 286. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273789 Nr: 4117-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJFDP, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a petição inicial não preencheu os 

requisitos estabelecidos nos artigos 749 e 750 do CPC, in verbis:

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que 

demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, 

se for o caso, para praticar os atos da vida civil, bem como o momento em 

que a incapacidade se revelou.

Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de 

suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. (destaques 

nossos)

Desse modo, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de sua procuradora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

aportando aos autos laudo médico, devidamente atualizado, que ateste a 

incapacidade da interditanda, bem como indique o momento em que se 

revelou a referida incapacidade, sob pena de indeferimento da exordial 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c 

art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273323 Nr: 3687-07.2018.811.0055

 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: TANIA ANTONIA NATT FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIME FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que para o processamento da ação de 

inventário é competente o foro de domicílio do de cujus, conforme dispõe o 

art. 48 do Código de Processo Civil.

Analisando o presente, verifico que na certidão de óbito acostada à fl. 09, 

consta que o endereço do de cujus é no município de Passo Fundo/RS, o 

que, em princípio, este juízo mostra-se incompetente para processar e 

julgar a presente demanda.

Posto isso, em consonância com o art. 10 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu procurador, para 

apresentar manifestação.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255312 Nr: 20910-07.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SATIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que em audiência de conciliação(fl. 

33), o patrono da parte requerente informou que requer à extinção da 

presente demanda.

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 das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245618 Nr: 13246-22.2017.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECBDJ, ACPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 110/112.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

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

OFICIE-SE a empresa Shopping da Terra, no endereço informado á fl. 111, 

para que proceda com o desconto mensal em folha de pagamento do 

requerido, a título de pensão alimentícia em favor da criança Emilly Cristini 

Bravo de Jesus no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), atualmente 

equivalente a 64,03% (sessenta e quatro vírgula zero três por cento) do 

salário mínimo, através de depósito em conta bancária informada à fl. 09.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248537 Nr: 15442-62.2017.811.0055

 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: WALDIDETE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCLEBSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Divórcio 

Direto Litigioso requerido por Waldidete Pinheiro da Silva em face 

Gilclebson Alves da Silva.Por consequência, declaro cessados os direitos 

e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.A requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja Waldidete Pinheiro da 

Silva.Oficie-se o Cartório de Registro Civil, para as averbações 

necessárias.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios ao advogado da parte 

requerente, na proporção de 20% sobre o valor da causa, devidamente 

atualizada, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após, transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261775 Nr: 26168-95.2017.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS, LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM LOPES DA SILVA - 

OAB:157942

 Vistos.

Considerando que a parte requerida manifestou às fls. 28/29, ofertando 

alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo e 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar, no prazo de 05 dias.

 Havendo concordância, vista ao Ministério Público.

Caso contrário, venham-me os autos para designação de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273719 Nr: 4052-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERRDG, EDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 – DETERMINO seja nomeada como curadora provisória a Sra. Eni 

Rosangela Rosin de Godoy, lavrando-se o termo de compromisso, ficando 

autorizada, provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e 

administrar os bens da interditanda Evelyn de Godoy da Silva, para fins de 

recebimento dos proventos a que fizer jus, ficando a curadora nomeada 

fiel depositária dos valores recebidos e também obrigado à prestação de 

contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo 

constar que fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, 

pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO 

o dia 18/04/2018, às 16h45min., data em que será realizada a audiência de 

entrevista do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua 

Curadora Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – 

INTIME-SE, ainda, a psicóloga Sra. Daniela Bolsan Marchetto e a assistente 

social Fabiana Costa dos Anjos Porto de Souza, ambas deste Juízo, para 

realizar estudo psicossocial na residência do interditando, devendo-se 

entregar relatório no prazo de 10 (dez) dias.Respondendo aos seguintes 

quesitos:01)Em relação à habitação?a)O imóvel utilizado pela parte autora 

é próprio, alugado ou cedido?b)Quantas pessoas moram na residência, 

idade e atividades, grau de parentesco?c)Quais as condições da 

habitação?d)Há fatores que colocam em risco a saúde ou interferem na 

convivência do grupo familiar? Quais?e)Na residência há fatores 

facilitadores à funcionalidade (como adaptações arquitetônicas)? Quais?

f)Há fatores que colocam em risco a saúde ou interferem na convivência 

do grupo familiar?02) Em relação ao avaliado?a)Qual se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134066 Nr: 4113-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJA, JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL ALVES DOS REIS, brasileiro(a), 

solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima mencionada, para que 

possa tomar conhecimento, bem como dar cumprimento à r. decisão que 

segue abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Kairo Junior Almeida dos Reis, representado por sua genitora 

Jarlene Borges de Almeida, por intermédio da Defensoria Pública, em 

desfavor de Manoel Alves dos Reis, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois 

procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio 

preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o 

prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às parcelas 

vencidas em fevereiro/março/abril/2016, INTIME-SE a parte executada para 

que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 731,53 

(setecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a 

parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já determino 

o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), bem 

como abro vista a parte exequente para, querendo, manifestar-se.II – 

Outrossim, havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros 

bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, 

caput). Em efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao 

Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o 

devedor, na pessoa de seu procurador, para pagar em 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - Não havendo pagamento, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (CPC, art. 523, § 

3º), observando o bem indicado pelo exequente.V - Em havendo indicação 

de bens pelo credor, PENHOREM-SE os bens indicados (CPC, art. 524, 

VII).VI - Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos 

próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art. 525). VII - Decorrido em vazio o prazo de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE.VIII - Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita (CPC, art. 98).Proceda-se com a conversão do feito para 

cumprimento de sentença.Após, vista dos autos ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145163 Nr: 4828-71.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDSH, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO TORALES HUERTA, brasileiro(a), 

convivente, vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 796,49 

(setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

8.110,38 (oito mil e cento e dez reais e trinta e oito centavos), no prazo de 

15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total do débito, acrescido de custas, e também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária para depósito: 

Conta n. 0630122-3, Agência 1249-1, Banco Bradesco, em nome de 

Silvana da Silva, CPF n. 021.098.381-75

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Marlon Rodrigo da Silva Huerta, representado por sua 

genitora Silvana da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em 

desfavor de Silvio Torales Huerta, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois 

procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio 

preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o 

prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às parcelas 

vencidas em maio/junho/julho/2016, INTIME-SE a parte executada para que 

em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 796,49 

(setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a 

parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já determino 

o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), bem 

como abro vista a parte exequente para, querendo, manifestar-se.II – 

Outrossim, com relação as parcelas de fevereiro de 2014 a abril de 2016, 

havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa 

de seu procurador, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (CPC, 523 e 

§ 1º).IV - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.V - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE 

os bens indicados (CPC, art. 524, VII).VI - Transcorrido o prazo sem o 

pagamento, o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, nos próprios autos, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art. 525). VII - Decorrido em vazio o 

prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.VIII - Realizadas a penhora e a 

avaliação iniciará a fase de expropriação (CPC, art. 685, parágrafo 

único).Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).Proceda-se 

com a conversão do feito para cumprimento de sentença.Após, vista dos 

autos ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de fevereiro 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.: 140336 Nr: 10893-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDST, RST, SCDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR BECHER TOLEDO, Cpf: 

94799717120, Rg: 14297663, Filiação: Ilda Becher de Toledo e Joaquim de 

Almeida Toledo, data de nascimento: 02/07/1982, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, convivente, pedreiro, Telefone 066-8111-3731. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado, acima qualificado, para no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 

761,12 (setecentos e sessenta e um reais e doze centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

725,03 (setecentos e vinte e cinco reais e três centavos), no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total do débito, acrescido de custas, e também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta Bancária para depósito: 

Conta n. 00017864-7, Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, 

em nome de Samara Cristina da Silva Torres, CPF: 030.598.021-14.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE o devedor da decisão proferida às 

fls. 50/51, através de edital.Não havendo pagamento, no prazo legal, se 

faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para 

querendo, apresentar justificativa e impugnação.Após, vista a Defensoria 

Pública para manifestação.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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 52291 Nr: 2043-49.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMH, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANEZIO VICENTE DA SILVA, Cpf: 

76181073191, Rg: 10365362, Filiação: Oscar Vicente da Silva e Olindina 

dos Santos Silva, data de nascimento: 06/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: LUCIANI MATHEUS HONORIO, brasileira, solteira, 

doméstica, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer 

HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, entabulado 

com ANÉXIO VICENTE DA SILVA, diante dos fatos a seguir expostos: Os 

Requerentes entabularam acordo perante a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, em 23 de junho de 2003, no tocaante ao pagamento de 

pensão alimentícia aos filhos GABRIEL MATEUS DA SILVA E GABRIELLY 

MATEUS DA SILVA, nascidos da união estável mantido entre os 

acordantes. Na ocasião. Sr. Anésio comprometeu-se a pagar 

mensalmente a quantia equivalente a 1/3 do salário mínimo, até o dia 10 

(dez) de cada mês em favor dos filhos. Livres de qualquer coação, e 

diante do teor do Termo de Acordo ora incluso, requer a Vossa Excelência 

a sua HOMOLOGAÇÃO, máxime por estar o acordante Anésio a 

descumprir com a obrigação avençada, a fim de viabilizar a execução dos 

alimentos. Requer seja deferido o benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da lei 1.060/50, eis que é pobre e não tem condições 

para pagar as custas processuais. Dá-se à presente causa o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) para efeitos fiscais. Nestes Termos Espera o 

Deferimento. Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2006.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram realizadas diligências 

de busca de endereço via BacenJud e SIEL, todavia, estas restaram 

infrutíferas, haja vista que os endereços encontram-se desatualizados, 

DEFIRO o pedido de citação via edital retro.Não havendo manifestação nos 

autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.Intime-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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 10 de janeiro 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.: 216804 Nr: 7330-41.2016.811.0055

 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: WP, MHMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 (VINTE) DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

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 de Marcelo Henrique Marcos Pergo, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-O 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 curador o Sr. Waldemar Pergo, 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 o interditando 

Marcelo Henrique Marcos Pergo, portanto, privado de, sem o curador ora 

indicado, 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. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

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). 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247522 Nr: 14791-30.2017.811.0055
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 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: MEM, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 14791-30.2017.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA EVANGELINA MERELIS e FLAVIO MERELIS 

DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Provisório 

em Antecipação de Tutela ajuizada por Maria Evangelina Merelis, 

requerendo a interdição de seu filho Flávio Merelis da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Alega em síntese, que o 

interditado é portador de transtorno mental crônico (CID 10 F20.0), não 

possuindo o necessário discernimento para a prática dos atos da vida 

civil, haja vista ser incapaz para reger os atos da vida civil.Registra que a 

perícia médica realizada na data de 06/02/2017 pela Justiça Federal 

constatou que o interditando padece de enfermidade que impossibilita de 

geir sua vida e limitação para desempenho de atividades habituais.Desse 

modo, requer a interdição de Flávio Merelis da Silva, nomeando a 

requerente como curadora definitiva deste.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 09/25.A inicial foi recebida às fls. 26/28, sendo 

deferida a tutela de urgência pretendida na exordial.Relatório psicossocial 

acostado à fl. 33/35.Em audiência de entrevista do interditando às fls. 

36/37, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, 

ainda, o Ministério Público opinou pela procedência do pedidos formulados 

n a  e x o r d i a l . O s  a u t o s  v i e r a m - m e  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Interdição com Pedido 

Provisório em Antecipação de Tutela ajuizada por Maria Evangelina 

Merelis, requerendo a interdição de seu filho Flávio Merelis da Silva, a fim 

de decretar a interdição deste, nomeando a requerente como sua 

curadora.Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua 

preservar os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que 

diz respeito à sua pessoa e aos seus bens.In casu, não restam dúvidas 

que a curatela deve ser deferida àquele que possui melhores condições 

de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre 

afeição ao incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em 

instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a 

pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida. Como o próprio nome diz, o instituto 

tem por finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando 

no que diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da 

necessidade.Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a 

situação que melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, 

não podendo permitir que questões econômicas e interesses particulares 

prevaleçam sobre seu bem-estar .Nesse sent ido é a 

jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO 

DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA 

QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO 

BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO 

IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa 

e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida 

àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o 

magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem estar 

do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009).No caso em tela, verifica-se que o interditando não 

apresenta condições de reger por si só sua vida civil, uma vez que este é 

portador de “transtorno mental crônico”, apresentando irritabilidade, 

ansiddade, alterações audiovisuais, agressividade, sintimas depressivo e 

insônia (fl. 17), razão pela qual necessita da ajuda de outras pessoas 

para todos os atos e também para despender os cuidados necessários à 

sua vida e saúde.Ademais, corroborando as alegações acima 

mencionadas, o estudo psicossocial aportado às fls. 33/35, também 

confirma que o interditando necessita de supervisão com relação as 

atividades e tarefas a serem desenvolvidas, sendo, ainda, favorável a 

genitora Maria Evangelina Merelis, ora requerente, como curadora do 

mesmo.Assim, vejo que o conjunto probatório aportado aos autos 

demonstram que o interditando não possui condições de gerir os seus 

interesses da vida civil, demonstrando ainda que a requerente apresenta 

condições favoráveis para assumir o cargo de curadora em prol do 

interditando.Nesse sentido é a jurisprudência:PLAUSÍVEL A TESE 

DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A 

INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, 

DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS 

DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS 

LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O 

INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO 

PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM 

DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA 

ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, 

BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO 

DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE 

CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, 

ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos).Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constato que este não 

apresenta condições de por si só praticar os autos da vida civil ou mesmo 

gerir suas finanças e negócios.Por conseguinte, conquanto o novo 

Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido 

de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, 

os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como “de mera administração”.Desse modo, verifico que a pretensão 

contida na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado 

por meio do declaração médica (fl. 17), laudo pericial (fls. 19/23) e estudo 

psicossocial (fls. 33/35) que o interditando apresenta quadro de saúde 

que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da 

vida civil, motivo pelo qual a nomeação da requerente como curadora de 

Flávio Merelis da Silva, é medida que se impõe.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 de Flávio Merelis da Silva, 

qualificada nos autos, DECLARANDO-O 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 curadora o Sra. Maria 

Evangelina Merelis, 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 o interditando Flávio Merelis da Silva, 

portanto, privado 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 
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do Código de Processo Civil.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. 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).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

Eu, ANDREI COLTRO PIRES, ESTAGIÁRIO, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de janeiro de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133769 Nr: 3758-53.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGP, MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO DA SILVA PAULINO, Rg: RG 

116990/4-MT, Filiação: Julio Paulino da Silva e Maria da Paz da Silva 

Pualino, solteiro(a), serralheiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 67.873,00 

(sessenta e sete mil e oitocentos e setenta e três reais), com acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 

528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 00042313-7, 

Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de Marilda 

Galdino Souza, CPF n. 595.563.742-72.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada, através de edital, 

nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).II - Não havendo manifestação do executado nos autos, no prazo legal, 

se faz necessária ainda à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS.Após, abro vista para Defensoria Pública. 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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149822 Nr: 9811-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINALDO ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

70037528165, Rg: 2477994-7, Filiação: Edinalva Remido dos Santos e 

Jose Alves dos Santos, data de nascimento: 27/05/1981, brasileiro(a), 

natural de Grandes Ricos-PR, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada EDINALDO ALVES DOS 

SANTOS, acima qualificado, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia, no valor de R$ 12.715,21 (doze mil e setecentos e 

quinze reais e vinte e um centavos), com os acréscimos legais, bem como 

as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Encaminhe os presentes autos ao contador 

judicial para atualização do débito, em seguida, tendo em vista a cota 

ministerial retro, INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia,com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no 

prazo legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. 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, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 08 de março de 2018
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sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Interdição e Curatela ajuizada por 

Erenise Maria de Almeida, requerendo a interdição de seu filho Valdeci da 

Silva Junior, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Alega, 

em síntese, que o interditado é portador de deficiência mental, 

diagnosticada como psicose não orgânica não especificada associada à 

epilepsia de difícil controle (CID 10G40 – 3 associada ao CID 

10-F29).Registra que o interditado não possui condições de praticar os 

atos da vida civil, motivo pelo qual é imprescindível que seja legalmente 

representado por sua genitora, ora, requerente.Desse modo, requer a 

interdição de Valdeci da Silva Junior, nomeando a requerente como 

curadora definitiva deste.Com a inicial vieram os documentos de fls. 

10/31.A inicial foi recebida às fls. 32/34, sendo deferida a tutela de 

urgência pretendida na exordial.Relatório psicossocial acostado às fls. 

58/59-verso.Foi realizada audiência de entrevista do interditando às fls. 

63/34, oportunidade em que o Ministério Público opina pela procedência 

dos pedidos formulados na exordial, no sentido de ser decretada a 

incapacidade no interditando, nomeando a requerente como curadora do 

m e s m o . O s  a u t o s  v i e r a m - m e  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Interdição e Curatela 

ajuizada por Erenise Maria de Almeida, requerendo a interdição de seu 

filho Valdeci da Silva Junior, a fim de decretar a interdição deste, 

nomeando a requerente como sua curadora.Inicialmente, sabe-se que a 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e 

aos seus bens.In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser 

deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida. Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade 

preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito 

a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade.Na nomeação 

de curador o magistrado deve ter em vista a situação que melhor se 

amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que 

questões econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu 

bem-estar.Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO 

MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DO 

INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO 

DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR 

NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua 

preservar os interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

A sua pessoa e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve 

ser deferida àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, 

o magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem 

estar do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009) No caso em tela, verifica-se que o interditando não 

apresenta condições de reger por si só sua vida civil, uma vez que este 

possui deficiência mental, diagnosticada como psicose não orgânica não 

especificada associada à epilepsia de difícil controle (CID 10G40 – 3 

associada ao CID 10-F29), quadro fixo, sem previsão de melhora, 

conforme se abstrai dos documentos de fls. 18/23.Ademais, corroborando 

as alegações acima mencionadas, o estudo psicossocial aportado às fls. 

58/59, também confirmam que o interditando não possui condições de gerir 

sua vida sozinho, sendo favorável a genitora Erenise Maria de Almeida, 

ora requerente, como curadora do mesmo.Assim, vejo que o conjunto 

probatório aportado aos autos demonstram que o interditando não possui 

condições de gerir os seus interesses da vida civil, demonstrando ainda 

que a requerente apresenta condições favoráveis para assumir o cargo 

de curadora em prol do interditando.Nesse sentido é a 

jurisprudência:PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE 

MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A 

DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA 

O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR 

OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS 

DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos)Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constato que este não 

apresenta condições de por si só praticar os autos da vida civil ou mesmo 

gerir suas finanças e negócios.Por conseguinte, conquanto o novo 

Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido 

de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, 

os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como “de mera administração”.Desse modo, verifico que a pretensão 

contida na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado 

por meio do atestado médico (fl. 23), laudo pericial (fls. 18/22) e estudo 

psicossocial (fls. 58/59) que o interditando apresenta quadro de saúde 

que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da 

vida civil, motivo pelo qual a nomeação da requerente como curadora de 

Valdeci da Silva Junior, é medida que se impõe.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 de Valdeci da Silva 

Junior, qualificada nos autos, DECLARANDO-O 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 curadora o Sra. Erenise 

Maria de Almeida, 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 o interditando Valdeci da Silva Junior, 

portanto, privado 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.Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. 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).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

Eu, ANDREI COLTRO PIRES, ESTAGIÁRIO, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de janeiro de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos.Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela 

de urgência ajuizada por Paula Doroteia Affonso, requerendo a interdição 

de Jacinto Galeano.Alega em síntese que o interditando é solteiro, não tem 

filhos e é irmão da requerente, afirmando que este possui seu 

desenvolvimento mental retardado, em razão da patologia de esquizofrenia 

paranoide.Acrescenta que a incapacidade do interditando também está 

revelada no documento emitido pelo CIASP Adauto Botelho, que noticia que 

o interditando já esteve lá internado.Afirma que o interditando vive sob a 

vigilância da requerente, já que não detém o elementar discernimento para 

medicar-se rigorosamente de acordo com as prescrições médicas, dentre 

outras atribuições.Desse modo, requer seja declarada a interdição de 

Jacinto Galeano, a fim de que seja nomeada a Sra. Paula Doroteia Affonso 

como curadora definitiva do mesmo.Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 09/30.A inicial foi recebida, este juízo deferiu a liminar nomeando a 

requerente como curadora provisória do interditando (fl. 31).Em audiência 

foi realizada a entrevista do interditando, bem como foi determinada a 

realização de estudo psicossocial (fl. 36).Perícia médica realizada junto ao 

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social às fls. 41/42.Relatório 

psicossocial juntado às fls. 48/50 e 57/60.Decisão á fl. 62 determinando a 

intimação das partes para manifestarem acerca do relatório psicossocial 

juntado nos autos.Manifestação da parte autora juntada à fl. 68.Parecer 

ministerial às fls. 79/80, manifestando favoralvelmente a decretação da 

interdição do Sr. Jacinto Galeano, nomeando a requerente como sua 

curadora.Os autos vieram-me conclusos.É o breve relatório.

Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Interdição com pedido de tutela 

de urgência promovida por Paula Doroteia Affonso, requerendo a 

interdição de Jacinto Galeano, objetivando a declaração de interdição do 

requerido, nomeando a requerente como curadora.Inicialmente, sabe-se 

que a curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e 

aos seus bens.In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser 

deferida àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz.Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de 

interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade.Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu 

bem-estar.Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO 

MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DO 

INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO 

DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR 

NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua 

preservar os interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

A sua pessoa e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve 

ser deferida àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, 

o magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem 

estar do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009) (destaque nosso)No caso em tela, verifica-se que 

o interditando não apresenta condições de reger sua vida civil, uma vez 

que o laudo médico de fl. 23 afirma que este apresenta doença 

psiquiátrica, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, aliado ainda, ao 

laudo pericial de fl. 42, motivo pelo qual necessita da presença de 

terceiros ou familiares como cuidador.Assim, vejo o conjunto probatório 

aportado aos autos demonstram que o interditando não possui condições 

de gerir os seus interesses da vida civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO 

RECURSO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO 

DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ 

ACOMETIDO, O INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL 

E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS 

QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO 

EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E 

DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O 

INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA 

GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS 

FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR 

PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM 

CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53).Com efeito, diante da comprovação das necessidades 

especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo deve ser 

interditado.Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a 

redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados 

limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no 

artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação 

e aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera 

administração”.Desse modo, verifico que o pedido merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado por meio do relatório médico (fl. 23), laudo 

pericial (fl. 42) e estudo psicossocial (fls. 57/60) que o interditando 

apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e o impede de 

gerenciar seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a interdição de 

Jacinto Galeano, é medida que se impõe.DISPOSITIVOPosto 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 do Sr. Jacinto Galeano, 

qualificado nos autos, DECLARANDO-O 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 curadora a Sra. Paula 

Doroteia Affonso, qualificado 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 o Sr. Jacinto Galeano, 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.Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público.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 
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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).Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências.

Eu, ANDREI COLTRO PIRES, ESTAGIÁRIO, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de janeiro de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150269 Nr: 10297-98.2012.811.0055

 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: DCC, RCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Rayane de 

Brito Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a manifestação de fls. 130/141, vejo que a retificação das 

últimas declarações deve ser refeita, ante a ausência de informação de 

valores dos bens arrolados, bem como a menção do quinhão de cada 

herdeiro, conforme determinação legal.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito, intime-se a inventariante, para 

no prazo de 60 (sessenta) dias, juntar aos autos:

1. A Retificação das últimas declarações refeitas, com o plano de partilha, 

atribuindo o respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando os bens do 

espólio, informando os respectivos valores atualizados e ainda, a Guia de 

informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis, expedida 

pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD e os 

comprovantes de quitação ou isenção;

2. As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal (Diamantino e Tangará da Serra), Estadual, e 

Federal) e dos imóveis rurais;

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244070 Nr: 12027-71.2017.811.0055

 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: CDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Divórcio 

Direto Litigioso requerido por Claudio da Mata Pereira em face de Cleunice 

Francisca da Costa Pereira e DETERMINO a partilha dos bens na 

proporção de 50% (cinquenta por cento), de forma igualitária, ou seja, 

50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo ser apurado em fase 

de liquidação de sentença.Por consequência, declaro cessados os 

direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve.Oficie-se o competente Cartório de Registro Civil deste município 

de Tangará da Serra/MT, distrito de Progresso/MT, para as averbações 

necessárias.Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de 

beneficiário da Justiça Gratuita, isento-o de pagamento das 

custas.Publique-se. Cumpra-se.Ciência à Defensoria Pública.Com o 

trânsito em julgado da decisão, as partes gozarão do prazo de 15 (quinze) 

dias para, querendo, requerer a liquidação da sentença, ao que se 

passará a proceder na forma do disposto no art. 509 do Código de 

Processo Civil. Na hipótese da referida liquidação de sentença não ser 

requerida no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, 

arquivem-se autos com as baixas necessárias, observadas as 

formalidades legais.Às providencias necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261004 Nr: 25640-61.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MABDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDSS, VDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANESSA DE MOURA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, prestando assistência jurídica a MARIA APARECIDA BARBOSA 

DE MOURA RIBEIRO, vem à honrosa presença de Vossa Excelência, 

propor a presente AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO LIMINAR em desfavor 

de JOSÉ WANDERSON DE SOUZA e VANESSA DE MOURA, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos: (...) DOS FATOS E FUNDAMENTOS Os 

requeridos são genitores da menor T. I. M. S., nascida no dia 09 de 

setembro de 2016, conforme amplamente comprovado pelas cópias das 

certidões de nascimento anexas. Ocorre que o requerido JOSÉ 

WANDERSON encontra-se cumprindo pena na Cadeia Pública desta 

cidade e a requerida VANESSA, por sua vez, encontra-se em local incerto 

e não sabido, pois é usuária de entorpecentes sem moradia fixa. 

Destaca-se que o Conselho Tutelar expediu ofício, no qual requisita com 

urgência a regularização de guarda da criança, informando que ela estava 

em situação de risco com a genitora, razão pela qual foi entregue `avó. 

(...) DA GUARDA PROVISÓRIA Assim, apresenta-se como medida de 

justiça que este Juízo conceda a requerente a guarda provisória da menor 

T. I. M. S., permitindo que esta represente a menor nos atos da vida civil, 

até o deslinde final do processo. DOS ALIMENTOS No momento a 

requerente MARIA APARECIDA BARBOSA DE MOURA RIBEIRO dispensa a 

fixação dos alimentos, porém foi orientada que a qualquer tempo pode ser 

proposta ação competente. DOS PEDIDOS Após o exposto, requer a 

Vossa Excelência: 1) Sejam concedidos os benefícios da gratuidade da 

justiça na sua integralidade, em razão da insuficiência de recursos da 

parte demandante (...). 2) Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, 

pugna seja concedida a guarda provisória da menor T. I. M. S. à avó 

MARIA APARECIDA BARBOSA MOURA RIBEIRO, para que a criança 

permaneça sob os seus cuidados até o deslinde final do processo. 3) A 

citação dos requeridos para contestarem a demanda, caso entendam 

necessário. 4) Que, ao final, sejam julgados procedentes, in totum, os 

pedidos formulados para o fim de atribuir a guarda definitiva da menor T. I. 

M. S. em favor da requerente MARIA APARECIDA BARBOSA DE MOURA 

RIBEIRO. 5) a intimação da douta representante do Ministério Público, para 

que acompanhe o feito. 6- Pugna pela produção de todos os meios de 

prova em direito admitidos, bem como estudo psicossocial do caso. 7- 

Pugna pela Intimação pessoal da representante da Defensoria Pública para 

todos os termos e atos do processo (...). Atribui à causa o valor de R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais), para efeitos legais. Termos em 

que pede deferimento. Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2017. 

SHALIMAR BENCICE E SILVA - Defensora Pública do Estado de Mato 

Grosso.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Ação de Guarda com pedido 

Liminar proposta por Maria Aparecida Barbosa de Moura Ribeiro em face 

de José Wanderson de Souza Silva e Vanessa de Moura ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega em síntese, que a 

criança Thaylla Iara Moura Silva foi levada para a casa da requerente, avó 

materna, através do conselho tutelar na data de 09/09/2017, pois o genitor 

da criança encontra-se preso, devido a suposta prática de tráfico de 

drogas, e sua genitora encontra-se em local incerto e não sabido, uma vez 
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que não possui moradia fixa.Garante que o melhor para a criança é viver 

sob os cuidados da requerente.Desse modo, requer em sede de tutela de 

urgência a concessão da guarda provisória da criança Thaylla Iara Moura 

Silva, para que permaneça sob os cuidados da requerente até o deslinde 

final do processo.Com a inicial juntou os documentos de fls. 06/21.A inicial 

foi recebida às fls. 23/24, momento em que foi postergada a análise do 

pedido de tutela de urgência de guarda para após a realização de estudo 

psicossocial na residência da requerente.Estudo psicossocial juntado à fl. 

26. Os autos vieram-me conclusos.É o relato.Decido.Cuida-se de Ação de 

Guarda com pedido Liminar proposta por Maria Aparecida Barbosa de 

Moura Ribeiro em face de José Wanderson de Souza Silva e Vanessa de 

Moura, objetivando a concessão de guarda provisória da criança Thaylla 

Iara Moura Silva.Inicialmente, devo ressaltar que o instituto da guarda 

consiste na prestação de assistência material, moral e educacional a 

criança/adolescente, destinando-se a regularizar a situação de fato e 

podendo ser deferida em sede de liminar.No caso em apreço, extrai-se 

que a parte autora possui a guarda de fato da criança há 

aproximadamente 05 (cinco) meses, desse modo, constato que a avó 

materna, ora requerente, é quem, em princípio, possui melhores condições 

de oferecer os cuidados necessários para com a criança, situação esta 

que já vem se perdurando.Por outro lado, vejo que a equipe técnica deste 

juízo opina favorável a concessão da guarda da criança em favor do 

requerente, afirmando que não há sinais de negligência ou maus tratos 

(fls. 26/27).Outrossim, é importante enfatizar que os pressupostos para a 

autorização da guarda estão previstos no artigo 33 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, o qual, em seu § 1º, dispõe que “a guarda destina-se a 

regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros”.Logo, em face das alegações apresentadas, 

razão assiste para o deferimento da guarda provisória da menor Thaylla 

Iara Moura Silva em favor da avó, ora requerente.Posto isso:I – CONCEDO 

a guarda provisória de Thaylla Iara Moura Silva à requerente Maria 

Aparecida Barbosa de Moura Ribeiro, sem prejuízo de revogação, a 

qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda de provisória.II - 

Considerando a impossibilidade de realização de audiência de conciliação 

entre as partes, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, com as advertências dos artigos. 

334 e 344 do Código de Processo Civil.III - CITE-SE a requerida Vanessa 

de Moura via edital, tendo em vista que se encontra em lugar incerto e não 

sabido, para querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, com a advertência do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Considerando que o requerido encontra-se recluso e, atenta ao que 

dispõe o artigo 72, inciso I e II, do CPC, NOMEIO como curador especial dos 

requeridos o UNIJURIS.Ciência ao Ministério Público. Às providências 

necessárias.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, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 19 de fevereiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265832 Nr: 29066-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPR, PMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266233 Nr: 29327-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER MARCIO DOMINICK, DAIANI UGULINI DOMINICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264104 Nr: 27737-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AG, JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140515 Nr: 11078-57.2011.811.0055

 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: JENIVALDO SOARES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160228 Nr: 9896-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FARIAS RIBEIRO, DIVANETE DA SILVA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, 

SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, Aurinha Grunevald, LORENA 

TEREZINHA SOBOTTKA PIRAN, NINFA GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES 

GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA 
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GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao site do TJMT, verifiquei que a missiva de n.º 

1217663 foi redistribuída para a 10.ª Vara Cível de Cuiabá sob o número 

10750-62.2017.811.0041, apesar de solicitada a sua devolução através 

do ofício n.º 40/18 (fl. 166). Sendo assim, considerando o pedido de fl. 

165, em obediência ao princípio da economia processual, especialmente 

porque se trata de processo inserido na meta 2/18, intimo os requerentes 

para darem prosseguimento à missiva, devendo solicitar no juízo 

deprecado nova diligência no endereço informado em fl. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112298 Nr: 2514-60.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA CLOTILDES 

RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 384/392, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62611 Nr: 4119-12.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER CAETANO DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 299/327 foi interposto pelo 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerido para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225909 Nr: 14967-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, na Rodovia 358, Km 4 0001, nesta 

cidade, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da certidão negativa de fl. 171 informada pelo juízo 

deprecado, intimo a exequente para dar prosseguimento à missiva e/ou 

requeira a sua devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250645 Nr: 17302-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição de novo mandado de busca e 

apreensão e citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento 

n.º 7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, a ser depositada em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129426 Nr: 8261-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR DANTAS DO NASCIMENTO

 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:

 Processo n.º 8261-54.2010 (Cód. 129426)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo a petição de fls. 135/141 como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

De outro viés, verifico que Executado já fora intimado, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), e apresentou a peça impugnatória 

de fls. 142/148, sendo certificada a sua tempestividade à fl.149.

Desta feita, tão logo implementada a determinação supra, dê-se vista à 

parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis acerca 

da manifestação do Executado.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178076 Nr: 20208-66.2014.811.0055

 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: JOSE PEREIRA DUARTE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20208-66.2014 (Cód. 178076)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, reitere-se a intimação do n. causídico 

para que, em 5 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante 

atualizado de endereço do autor.

Decorrido in albis o prazo assinalado, determino que intime-se o autor, por 

edital para que se manifeste em prosseguimento, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção da demanda pelo abandono da causa, o que faço com 

fulcro no art. 485, § 1º, do CPC.

 Na sequência, não sobrevindo manifestação, intime-se o requerido, nos 

termos do art. 485, §6º, do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 152521 Nr: 1169-20.2013.811.0055

 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: CLEUZA DO CARMO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ e do 

art. 1023, §2º do NCPC, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a 

parte autora/apelada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103159 Nr: 2003-96.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, 

GERALDA GOMES DE SOUZA, VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA, 

VALDELIRIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para as providências de sua alçada, 

no prazo legal, eis que a petição de fls. 134/135 encontra-se apócrifa.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 203875 Nr: 17805-90.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 72/74, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152568 Nr: 1220-31.2013.811.0055

 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: FRANCISCO CEZAR ARAUJO 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 que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131211 Nr: 905-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 173, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154351 Nr: 2983-67.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS GARCIA LTDA, JAQUELINE VIER 

CARVALHO, Eidiger Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 64276 Nr: 5783-78.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FLORENTINO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5783-78.2007 (Cód. 64276)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que não apenas deixou de ser cumprida a 

determinação de fl. 245, como a triagem feita pela secretaria quando da 

remessa dos autos à conclusão encontra-se equivocada, com isso 

gerando demasiada demora na análise e impulsionamento do presente 

feito.

No mais, verifico que fora procedida com a citação da Fazenda Pública por 

mandado, conforme se denota à fl. 233, o que torna o alusivo ato nulo de 

pleno direito, seja sob o regimento do Código de Processo Civil de 1973 ou 

pela égide do Código de 2015.

Assim sendo, chamo o feito à ordem para determinar a intimação do 

devedor, na pessoa de seu representante judicial (NCPC, art. 75, III), 

mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no prazo de 

30 dias úteis (NCPC, art. 535), atentando-se para o memorial mais 

atualizado, fls. 241/242.

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis, vindo-me conclusos na sequência para 

deliberação.

No mais, em atenção à petição de fls. 246/247, bem assim pelo fato de o 

processo gozar de prioridade na tramitação em decorrência da idade da 

parte exequente, idoso na forma da lei, situação que sequer dependia de 

deliberação judicial, determino que se proceda com a identificação do feito, 

afixando-se a tarja identificadora no dorso dos autos.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 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.: 143144 Nr: 2642-75.2012.811.0055

 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: ANA FERNANDES DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2642-75.2012 (Cód. 143144)

VISTOS, ETC.

Diante do teor do r. acórdão proferido pela Instância Superior, intime-se a 

parte autora para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

requerimento administrativo, o qual deverá ser encartado aos autos sob 

pena de extinção da demanda.

Cumprida a determinação supra, o processo deverá aguardar na 

secretaria, por 90 (noventa) dias, para resposta da autarquia, a qual 

deverá ser encartada ao processo pela parte requerente.

Acaso o benefício seja indeferido, desde já reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação, já que a peça de resposta outrora 

apresentada não discutiu o mérito e, consequentemente, para o 

requerente replicar, porquanto restará caracterizado o interesse de agir, 

autorizando o prosseguimento da demanda.

 Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância.

Lado outro, concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º 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.: 131269 Nr: 970-66.2011.811.0055

 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: JOSINA GOMES DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 970-66.2011 (Cód. 131269)

VISTOS, ETC.

Diante do teor do r. acórdão proferido pela Instância Superior, intime-se a 

parte autora para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

requerimento administrativo, o qual deverá ser encartado aos autos sob 

pena de extinção da demanda.

Cumprida a determinação supra, o processo deverá aguardar na 

secretaria, por 90 (noventa) dias, para resposta da autarquia, a qual 

deverá ser encartada ao processo pela parte requerente.

Acaso o benefício seja indeferido, desde já reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação, já que a peça de resposta outrora 

apresentada não discutiu o mérito e, consequentemente, para o 

requerente replicar, porquanto restará caracterizado o interesse de agir, 

autorizando o prosseguimento da demanda.

 Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância.

Lado outro, concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º 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.: 195376 Nr: 11152-72.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11152-72.2015 (Cód. 195376)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, 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 deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 53051 Nr: 2721-64.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METCL, NC, SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097 OAB/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$1.214,21, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, (...) 

mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo devidos os 

honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação do débito, 

não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da 

propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 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, 22 de janeiro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139834 Nr: 10344-09.2011.811.0055

 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: GEISILENE APARECIDA DA SILVA AVELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10344-09.2011 (Cód. 139834)

VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Destarte, considerando o teor da informação de fl. 123, que aponta o 

Município de Nova Mutum/MT como residência da autora, verifico ser este 

Juízo incompetente para apreciar e julgar a demanda proposta.

 Nesse passo, é de se observar que o art.109, §3º da Constituição 

Federal, dispõe que, litteris:

 “(...)3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não 

seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei 

poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas 

pela justiça estadual....”

Pelo exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta Vara para processar e 

julgar o presente feito, e, via de consequência, determino a remessa dos 

autos a Comarca de Nova Mutum/MT, devendo o Sr. Gestor adotar as 

providências necessárias para o seu cumprimento.

 Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º 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.: 184987 Nr: 2646-10.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAMAR RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2646-10.2015 (Cód. 184987)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro e, para tanto, determino seja intimado o perito 

nomeado nos autos para que providencie o reagendamento do ato nos 

termos da decisão outrora proferida.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º 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.: 128013 Nr: 6972-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6972-86.2010 (Cód. 128013)

VISTOS, ETC.

Conclusão desnecessária, cumpra-se a sentença proferida nos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º 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.: 175533 Nr: 17491-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO ELEUTÉRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17491-81.2014 (Cód. 175533)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.
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 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144014 Nr: 3602-31.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3602-31.2012 (Cód. 144014)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129410 Nr: 9196-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, DINALVA MUSSULI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9196-94.2010 (Cód. 129410)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 268554 Nr: 31965-52.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao advogado(a) Dr. 

Kleiton Araújo Carvalho - OAB/MT 12.842, peticionante de fls. 09/16, 

sendo assim, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

041/2016-CGJ/MT, intimo o aludido patrono para que regularize a 

representação judicial de seu cliente.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102873 Nr: 1721-58.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1721-58.2008 (Cód. 102873)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:
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A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145074 Nr: 4733-41.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4733-41.2012 (Cód.145074)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135549 Nr: 5746-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE VASSELAI

 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:

 Processo nº 5746-12.2011 (Cód. 135549)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118825 Nr: 8803-09.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI EMILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8803-09.2009 (Cód.118825)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103977 Nr: 2784-21.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2784-21.2008 (Cód.103977)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169459 Nr: 10391-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10391-75.2014 (Cód. 169459)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145802 Nr: 5517-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIONIRA IZEQUIEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5517-18.2012 (Cód. 145802)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 152293 Nr: 924-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 924-09.2013 (Cód. 152293)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.
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Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 179327 Nr: 21372-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAQUIM CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 21372-66.2014 (Cód. 179327)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 136096 Nr: 6322-05.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6322-05.2011 (Cód. 136096)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl.188, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 140276 Nr: 10829-09.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA MARIA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10829-09.2011 (Cód. 140276)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 188640 Nr: 5539-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 228 de 541



SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5539-71.2015 (Cód. 188640)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 137397 Nr: 7741-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7741-60.2011 (Cód.137397)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 105697 Nr: 4480-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES SANTOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4480-92.2008 (Cód. 105697)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 134422 Nr: 4502-48.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVIDADE VASCONCELOS BRONDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4502-48.2011 (Cód. 134422)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.
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Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 131839 Nr: 1625-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BENIGNA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1625-38.2011 (Cód. 131839)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 114656 Nr: 4809-70.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ANDERSON DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4809-70.2009 (Cód. 114656)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 160370 Nr: 10155-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10155-60.2013 (Cód. 160370)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 147901 Nr: 7743-93.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7743-93.2012 (Cód. 147901)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 
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prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 193368 Nr: 9570-37.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9570-37.2015 (Cód. 193368)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

da ação, argumentando a nobre advogada que o autor mudou-se para 

outra localidade e, ainda, que o mesmo encontra-se recebendo o 

pretendido benefício previdenciário.

Em decorrência, HOMOLOGO a desistência da ação formulada para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 

suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade concedida à parte autora.

No mais, esclareço que acaso haja benefício implantado em favor da parte 

requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o mesmo 

deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 244208 Nr: 12169-75.2017.811.0055

 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: FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12169-75.2017 (Cód. 244208)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Francisca das Chagas 

Magalhaes Queiros contra o Instituto Nacional da Seguridade Social.

À fl. 123, o n. causídico da parte autora noticiou o óbito do requerente e 

vindicou pela extinção da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Ante o óbito da parte interessada, a ação deve ser extinta sem resolução 

de mérito.

Isto porque, ocorrido o falecimento da parte demandante no decorrer do 

feito sem que seja possível a sucessão processual para fins de 

regularização, conforme retro noticiado, mister a extinção do processo.

 A despeito, vejamos o dispositivo legal aplicável, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal; e

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no art. 485, IX, do NCPC.

Sem custas, despesas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as formalidades 

legais.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 260981 Nr: 25605-04.2017.811.0055

 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: EMANUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em consonância com o 

princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico da parte requerida, o qual fixo, com 

fulcro no artigo 85, §3º, I, e §6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o 

valor da causa, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do zelo e 

trabalho despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa sua 

exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida a parte 

autora.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Revogo a medida antecipatória concedida nos autos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151769 Nr: 365-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINALDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 365-52.2013 (Cód. 151769)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 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.: 164017 Nr: 1578-59.2014.811.0055

 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: GERALDO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 164169 Nr: 1852-23.2014.811.0055

 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: ALTEMIZA ALMEIDA SOARES

 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.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151645 Nr: 231-25.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE DE LIMA LORENZETTI, PRISCILA 

LORENZETTI, Nei Luiz Lorenzetti, RUTE DE LIMA LORENZETTI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ANDERSON ANTUNES 

DE SOUZA - OAB:10.077-B, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$3.982,99, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (...) 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 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 publ icação 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.: 170489 Nr: 11734-09.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELINO MARTINS DAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 170594 Nr: 11874-43.2014.811.0055
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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: CATARINO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 173853 Nr: 15626-23.2014.811.0055

 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: RAMONA APARECIDA RAMOS MACENA

 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.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 173856 Nr: 15632-30.2014.811.0055

 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: ELIANE FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 173928 Nr: 15722-38.2014.811.0055

 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: JOCIMAR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 174334 Nr: 16205-68.2014.811.0055

 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: ADEYLDO BENEDITO 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 177370 Nr: 19497-61.2014.811.0055

 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: LEAIDE KERBER SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 178304 Nr: 20429-49.2014.811.0055

 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: SANDRA LEANDRA DOS 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 
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SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 184982 Nr: 2636-63.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MOLINA CARDOSO

 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.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 185465 Nr: 3156-23.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA BELEM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 187460 Nr: 4585-25.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 191162 Nr: 7633-89.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JAIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 193372 Nr: 9576-44.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 194652 Nr: 10598-40.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.
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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.: 195810 Nr: 11407-30.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENI FREITAS SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 196852 Nr: 12320-12.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOLORES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 200839 Nr: 15369-61.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANILDE XAVIER DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 200843 Nr: 15377-38.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALTAIR RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 205459 Nr: 19096-28.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, 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 deliberação.

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.: 19981 Nr: 3196-59.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:0001MT

 Processo n.º 3196-59.2002 (Cód. 19981)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, ciente do efeito ativo concedido ao Agravo de Instrumento 

interposto e, nesta data, presto as informações requisitadas.

Na sequência, restituo os autos à Secretaria, onde deverá aguardar até 

que sobrevenha o julgamento do mérito do recurso aviado.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246247 Nr: 13798-84.2017.811.0055

 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): RONALDO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Reitere-se a intimação para o recolhimento das dligências pendentes.

Outrossim, permanecendo inerte e sendo certo que inexistiu qualquer 

impugnação ao teor da certidão que relatou as diligências cobradas , 

oportunize-se ao serventuário a apresentação por procurador de pedido 

de cumprimento de sentença, para satisfação do seu crédido nos termos 

do artigo 515,V do CPC.

Recolhida a diligência ou permanecendo o serventuário silente, 

proceda-se as providência atinente a certificação quanto a regularidade 

no recolhimento de custas e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215265 Nr: 6251-27.2016.811.0055

 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: DJALMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES REQUERIDAS PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA 

AS FLS. 347/352, ONDE INDICANDO UM BEM EM SUBSTITUIÇÃO DA 

CAUÇÃO E REQUER O CANCELAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO 

VEICULO EM QUESTAO, PETIÇÃO ACOSTADA AS FLS. 347-352, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233474 Nr: 22289-17.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARIANO KASPRZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 intime-se a parte devedora na pessoa do seu advogado para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a 

intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo 

Civil, TUDO DE CONFORMIDADE COM O CALCULO DO CONTADOR 

JUDICIAL ACOSTADO AS FLS. 85 VERSO, NO VALOR DE R$ 141.777,57.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11115 Nr: 1543-90.2000.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. ARMAZENS GERAIS LTDA, José Amando 

Barbosa Mota, THAIS BERGO DUARTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Rosário Oeste-MT para penhora, 

avaliação e hasta pública, devendo, no ato da retirada, comprovar o 

pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juizo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153945 Nr: 2585-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte executada, a qual foi 

devolvida pelo correio com a informação não procurado,bem como 

informar nos autos endereço atualizado da parte executada para fins de 

proceder a citação da mesma, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211447 Nr: 3173-25.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a certidão adiante descrita, requerendo o que de 

direito: "Certifico, em cumprimento ao despacho de fl. 70, que os 

endereços obtidos às fls. 71/75 pelo sistema Infoseg e demais 

conveniados, são os mesmos já pesquisados às fls. 51/54 e também 

aquele indicado na inicial, cujas tentativas de citação restaram infrutíferas. 

Tangará da Serra, 20 de março de 2018. Elenice de Lima Soares - gestora 

judiciária"

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268020 Nr: 30929-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Ex positis, considerando os argumentos supracitados:1)INDEFIRO a 

produção de prova vindicada pela Defesa às fls. 87/88 dos autos, haja 

vista que tal pleito foi apresentado em momento inoportuno, diante da 

incidência da preclusão.2) DESENTRANHEM-SE o petitório acostado às fls. 

87/88 dos autos, devendo ser entregue ao signatário, mediante termo nos 

autos, para tudo, CERTIFICANDO-SE.3)SALIENTO que, não obstante o 

indeferimento do referido pleito, caso seja necessário para o 

convencimento deste Juízo, tais testemunhas, bem como, outras, poderão 

ser ouvidas com fulcro no artigo 209 do CPP (ao critério desta 

Magistrada).4)Por fim, em que pese a costumeira competência da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 236 de 541



Secretaria Judiciária, DESCONSIDEREM-SE os documentos expedidos às 

fls. 89/92 dos autos (a numerar), DESENTRANHANDO-OS dos 

autos.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 16 de março de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010573-22.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CAPARROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON LOPES BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SILVA SANTOS OAB - MT12655/O (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora na pessoa de sua patrona, para que 

compareça a esta secretaria, a fim de retirar a Certidão de Existência de 

Dívida expedida.

Intimação 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)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus patronos, para 

que dentro do prazo legal, junte a petição inicial, haja vista que a mesma 

que foi juntada em formato PDF esta incompleta.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIA DRZERNISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000633-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-55.2017.8.11.0055

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)

 

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, 15 de 

Março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos. Para análise do pedido do Id 12188710, deverá a parte exequente 

juntar demonstrativo do débito executado, no prazo de 10 dias, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

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: 1000329-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000329-17.2018.8.11.0055 Autora: Silvanete dos Santos 

Rodrigues Réu: Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado 

Especial Cível facultou a emenda da petição inicial para que a autora 

promovesse a juntada de comprovante de residência em nome próprio ou 

demonstrasse a correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (cf. ID n. 11845580). Devidamente intimado (cf. ID n. 

14983205 e 14983206), a autora apresentou manifestação deficiente, vez 

que não colacionou comprovante de endereço idôneo. Assim, por não ser 

possível a aferição da competência territorial com os documentos 

apresentados, necessário é o indeferimento da petição inicial. 3. Sendo 

assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos 

do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO 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, 

16 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, 16 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TORRENTE DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000038-17.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 12105962), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 12 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, 12 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE LIMA (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:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 25 de Julho de 2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000012-19.2018.8.11.0055 Autor: Vagner Alexandre da Silva 

Ré: Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à sessão de conciliação 

(cf. ID n. 12090962), embora tenha sido devidamente intimada para o ato 

(cf. ID n. 14293587, 14293589 e 14408466). O comparecimento pessoal 

da parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório 

(Enunciado n. 20 do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora 

fundamento da extinção do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da 

Lei n. 9.099/95). 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 

9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 13 de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 

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, 13 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DE ALMEIDA CAVANHA (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)

 

Autos n. 1000034-77.2018.8.11.0055 Autor: Iones de Almeida Cavanha 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 12103936), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14308789, 14308791 e 

14407866). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 

de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 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, 13 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001258-84.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MARCIA 

RODRIGUES CUNHA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Preliminar PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar de 

prescrição suscitada na contestação, uma vez que a pretensão à 

compensação indenizatória, nos termos do art. 27, do Código de Defesa 

do Consumidor. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Determinar a retificação 

do polo passivo, conforme contestação, devendo constar no polo passivo 

a parte SKY SERVICO DE BANDA LARGA LTDA. Mérito Restou 

comprovado nos autos, que a parte autora foi surpreendida com a 

cobrança indevidas feitas pela Requerida em seu cartão de crédito e que 

NUNCA autorizou qualquer lançamento em seu cartão de crédito acerca 

de serviços prestados pela SKY BRASIL. Portanto, uma vez negado pela 

parte Reclamante a dívida que lhe fora imputada e, sendo ela parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, o ônus passa a ser da 

Reclamada, que deve comprovar de que houve o formal e regular contrato 

do negócio jurídico que deu ensejo à respectiva cobrança juntada aos 

autos na inicial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Contudo, não há prova nos autos de que a parte 

Reclamante tenha de fato firmado qualquer relação negocial com a 

Reclamada que pudesse das ensejo a cobrança do débito. Cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade dos débitos, apresentando o contrato 

devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se o acordo foi realizada 

por “call Center”, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma, está 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Com efeito, para 

que ele pudesse se desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador/fornecedor do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Ademais, no ordenamento pátrio, vige o princípio do 

risco da atividade, o qual preconiza que todo aquele que se disponha a 

praticar alguma atividade no mercado de consumo responde por eventuais 

prejuízos suportados pelos consumidores, independentemente de culpa, 

como no caso dos autos. No que tange ao pedido de dano material, 

entendo também ser devido, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC, pois a parte reclamante comprovou através do extrato bancário que 

o desconto indevido foi realizado em seu cartão de credito. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para: a) condenar a reclamada ao pagamento de R$ R$ 1.604,84 (mil 

seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) – valor já fixado em 

dobro - a título de danos materiais, que deve ser corrigido pelo índice INPC 

e juros de mora de 1% a contar da citação; b) condenar a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente (INPC) a contar desta data e juros de mora de 

1% a contar da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga HOMOLOGO, para que 

surtam efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na 

forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra 08 de fevereiro de 2018 Angelo Judai 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 29 de Junho de 2018, às 08h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CARLOS CANTÃO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 04 de Julho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS (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)

 

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: 1000045-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILTON DA CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação Redesignada para 05 de Julho de 2018, às 09h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001471-90.2017.8.11.0055 Autora: Quitéria dos Santos Silva 

Ré: Boa Vista Serviços S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

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 
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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). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito 

de ação da autora no presente caso, isso porque a falta de comunicação 

prévia de suposta negativação indevida é fundamento suficiente para 

rechaçar a tese de inexistência de interesse processual (cf. art. 17 do 

Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Em síntese, a autora narra que foi negativada, mas que não recebeu 

nenhuma comunicação prévia deste ato, razão pela qual pleiteia danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, informa que a autora não comprova a 

negativação indevida, razão pela qual a demanda deve ser julgada 

procedente. De fato, a autora não comprovou nos autos que havia 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, prova de fácil 

produção e de sua alçada (cf. art. 373, I do CPC). Nesse sentido: 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. CHEQUES FRAUDULENTOS. 

INTERCEPTAÇÃO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL OU 

MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NÃO COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de 

fraude em empréstimo deve ser lastreada por um conjunto probatório 

mínimo para ser capaz de anular o contrato. 2. Se o próprio banco 

constatou as fraudes e impede a compensação de cheques, não há 

prejuízo capaz de ensejar indenização por danos morais ou materiais. 3. 

Ao alegar inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o 

consumidor deve juntar aos autos prova dessa negativação, não sendo 

passível de inversão do ônus da prova, pois, tal comprovação está 

facilmente sob seu alcance. 4. Apelação desprovida. Sentença mantida. 

(Acórdão n.1068231, 20170910012245APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 

5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 

26/01/2018. Pág.: 347/352) (grifo nosso). APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373, 

I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos 

fatos constitutivos do seu direito. 2. Não tendo sido comprovada a 

manutenção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, não há que se falar em danos morais indenizáveis. 3. Apelação 

conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão n.1057842, 

20160111143427APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 07/11/2017. Pág.: 234/242) 

Neste diapasão, necessário é julgar improcedentes os pedidos da inicial, 

considerando a inexistência de prova da inscrição indevida que daria 

lastro aos referidos pedidos. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BOMBARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010496-08.2017.8.11.0055 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 
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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) 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, 15 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, 15 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05 de Julho de 2018, às 10h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE ANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1000640-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MEDEIROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05 de Julho de 2018, às 10h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

NILDO LIMA QUEIROZ - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT0013393A-O (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 04 de Julho de 2018, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LIMA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 08h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012142-87.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA BENIGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GUIRRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 1001250-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE GOMES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO)
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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: 8010304-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ELMERS NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (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: 1001005-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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: 1000095-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 8011675-11.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

R. R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO BOSSO GONCALEZ OAB - SP0262457A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011675-11.2016.8.11.0055 Autora: R.R. Casagrande & Cia Ltda. 

– ME e Outra. Ré: Lorivi Serviços Administrativos Ltda. – ME. PROJETO DE 

SENTENÇA RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. 2. 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). No que tange ao foro para dirimir questões 

oriundas do contrato de franquia firmado entre as partes litigantes, eleito 

na cláusula vigésima nona do contrato como o da Comarca de Presidente 

Prudente, entendo-o abusivo, por inviabilizar o acesso ao Judiciário 

franqueado – nitidamente hipossuficiente. Referida cláusula tem como fim 

único garantir o interesse do franqueador, que ao obrigar o franqueado a 

demandar-lhe na sua sede, inibe cobranças e causa empecilhos 

financeiros e técnicos. O franqueador, por certo, tem assessoria jurídica 

em todo o Brasil – considerando sua presença em vários locais no Brasil, 

sendo-lhe fácil a promoção de sua defesa, enquanto que a franqueada 

prestava serviços em âmbito local, ou, se estadual ou nacional, com menor 

amplitude e em considerável desigualdade. Tem-se típico caso de revisão 

de cláusula contratual, para privilegiar o equilíbrio entre as partes 

contratantes. Não se está com isso invadindo a autonomia da vontade e a 

liberdade de contratação (pacta sunt servanda), mas se estabelecendo 

limites para garantir a igualdade que deve existir em qualquer contrato, 

aspecto esse de cumprimento obrigatório, por se tratar de princípio 

atinente à formação do negócio jurídico, como corolário do princípio da 

função social dos contratos (artigo 421, CC). Prevalece, por isso, o que 

estabelece o artigo 4º, III da Lei 9.099/95, declarando-se abusiva a 

cláusula décima sétima do contrato de franchising, e, por consequência, 

aceitando como foro competente para processamento e julgamento da 

presente ação o da Comarca de Tangará da Serra-MT. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – 

CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PESSOA 

JURÍDICA – FORO DO REPRESENTANTE – RELATIVIZAÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A causa de eleição de foro é válida, salvo se 

ficar comprovado que a sua prevalência inviabiliza ou dificulta 

excessivamente o acesso ao Judiciário. Estando consagrado pela 

Constituição Federal o amplo direito de defesa, não pode um contrato de 

adesão impor dificuldades ao contratante no exercício desse direito, por 

estabelecer cláusula de eleição de foro, mesmo que a relação não se dê 

com base no CDC. (AI 54872/2012, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2012, Publicado no DJE 

18/12/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

- CONTRATO DE FRANQUIA - ADESÃO A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO - PREVALÊNCIA DO FORO DA FRANQUEADA - RECURSO 

DESPROVIDO. É abusiva e inválida a cláusula de eleição de foro inserta 

em formulário de contrato de adesão, quando causa desigualdade entre 

as partes contratantes e dificulta o acesso da parte hipossuficiente à 

Justiça. (AI 40219/2005, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2006, Publicado no DJE 15/02/2006) 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE 

FORO DE ELEIÇÃO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PARTE 
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HIPOSSUFICIENTE. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL 

ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE 

FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NºS 

283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A 

jurisprudência desta Corte entende ser válida a cláusula de eleição de foro 

estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a 

hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça. (AgRg no 

AREsp 775.828/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, e inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: Em síntese, as 

autoras narram que realizaram contrato de franchising com a ré no ano de 

2012, que consistia na prestação de serviços de assessoria para 

obtenção de crédito junto a instituições financeiras para pessoas físicas 

que necessitavam realizar procedimentos médicos, médicos cirúrgicos, 

médicos estéticos e odontológicos. Entretanto, afirmam que a ré não 

forneceu os subsídios contratados (entre outros: não forneceram a as 

informações das negativas de crédito, quebra da exclusividade, falta de 

funcionalidade da plataforma, inexistência de suporte), bem como violaram 

a lei que rege a matéria (Lei n. 8.955/94). Ante o inadimplemento contratual 

da ré, pleiteiam a rescisão do contrato de franquia, bem como a 

condenação por danos de ordem material e moral. A ré ao seu turno 

afirma que não praticou qualquer ilícito, ao contrário, ofereceu todos os 

subsídios contratados. Bem como, salienta que as autoras não cumpriram 

com seu ônus probatório. Por fim, afirma que as autoras pretendem o 

ressarcimento de gastos pelo insucesso do empreendimento. Após detida 

análise das provas juntadas aos autos é preciso reconhecer a parcial 

procedência do pedido das autoras. Explico: De acordo com a Lei 

8.955/94, que dispõe sobre o contrato de franquia comercial, cabe ao 

franqueador que tiver interesse na implantação do sistema de franquia 

comercial o fornecimento de um documento conhecido por “circular de 

oferta de franquia – COF” aos interessados (possíveis franqueados), que 

deve conter uma série de requisitos previstos no art. 3º da referida lei. 

Trata-se de um documento que tem por objetivo a demonstração da 

viabilidade comercial do empreendimento, sendo imprescindível o 

cumprimento de todos os requisitos legais previstos, sob pena de 

anulação do contrato de franquia. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. CIRCULAR DE OFERTA DE 

FRANQUIA. OBRIGATORIEDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E 

DOS CHEQUES PÓS-DATADOS. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ. 1. O 

simples fato de o franqueador descumprir o requisito legal de entregar a 

Circular de Oferta de Franquia na forma e prazo previstos na Lei 8.955/94 

é suficiente para ensejar a anulação do contrato, com a consequente 

restituição das quantias pagas e devolução dos cheques pós-datados. 2. 

Mero inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral, 

cuja excepcionalidade deve ser observada sob pena de banalização do 

instituto. 3. Recurso da Ré conhecido e improvido. Recurso da Autora 

parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido, apenas para 

determinar a devolução dos cheques que foram entregues como 

pagamento pela franquia. (Acórdão n.634296, 20110110970274APC, 

Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 08/11/2012, Publicado no DJE: 20/11/2012. Pág.: 68) 

Neste contexto, considerando que a franqueadora ré não forneceu 

balanços e demonstrações financeiras dos últimos dois exercícios com a 

circular de oferta de franquia (cf. ID n. 8059560), como determina o art. 3. 

II da Lei 8.955/94, necessário é a rescisão do referido contrato de 

franchising e o retorno das partes ao seu estado anterior. A 

jurisprudência é nesse sentido, vejamos: CONTRATO DE FRANQUIA. LEI 

8.955/94. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. IRREGULARIDADE. 

RESOLUÇÃO. I - A apresentação do balanço e de demonstrações 

financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios 

é uma das informações obrigatórias da circular de oferta de franquia (Lei 

8.955/94, art. 3º, II). II - Implica a resolução do contrato de franquia a 

circular de oferta de franquia que não apresenta uma das informações 

obrigatórias (Lei 8.955/94, art. 4º, parágrafo único c/c art. 7º). III - A 

deficiência no suporte técnico, bem como a incapacidade 

econômico-financeira da franqueadora para prestar assistência às 

unidades franqueadas também fundamentam o pedido de restituição da 

taxa de franquia. IV - Há sucumbência recíproca quando o pedido de 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais é 

julgado improcedente. V - Apelações desprovidas. (Acórdão n.1025042, 

20150110939392APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 489/492) 

DIREITO EMPRESARIAL. FRANQUIA. LEI N. 8.955/94. CIRCULAR DE 

OFERTA DE FRANQUIA. IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO. 1. A circular de 

oferta de franquia que não traz em seu bojo o balanço financeiro dos 

últimos dois exercícios enseja a anulação do contrato de franquia, 

consoante artigos 3º e 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.955/94. 2. A marca 

objeto do negócio jurídico não estava registrada no INPI, fato omitido pelo 

apelante e que transgride a obrigação constante do inciso XIII, do artigo 3º, 

da referida Lei. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.814640, 

20120110334068APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: NÍDIA CORRÊA 

LIMA, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no 

DJE: 28/08/2014. Pág.: 60) Deste modo, considerando a rescisão 

contratual por culpa da franqueadora, necessário que esta restitua 

indenize todos os danos materiais idoneamente comprovados nos autos, 

na forma do art. 944 do Código Civil. Consigno que os bens materiais 

adquiridos para o exercício da atividade da empresa que possuem valor 

econômico singularmente considerando não serão considerados no 

cálculo indenizatório (por exemplo, notebook, impressora, cadeiras, 

banquetas etc), uma vez que tal conduta configuraria enriquecimento 

indevido das autoras – que após o fim da atividade econômica 

continuaram a gozar dos referidos bens. Ademais, após análise dos 

comprovantes de pagamento juntados aos autos, é preciso afastar a 

indenização referente aos recibos emitidos em nome de terceiros – que 

não as partes R.R. Casagrande & Cia Ltda. (representada por Rayanna 

Rodrigues Casagrande) e Marcia Rodrigues Cunha –, documentos 

ilegíveis, bem como afastar a indenização a respeito de prejuízos 

econômicos não comprovados materialmente (sem comprovante de 

pagamento, por exemplo)[5]. Deste modo, deve a franqueadora ré 

ressarcir a autora R.R Casagrande & Cia Ltda. a quantia de R$ 6.513,46 

(seis mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos). Bem como, 

deve a franqueadora ré ressarcir a autora Marcia Rodrigues Cunha a 

quantia de R$ 5.604,36 (cinco mil seiscentos e quatro reais e trinta e seis 

centavos). Outrossim, no que toca ao pedido indenizatório por danos 

materiais na modalidade “lucros cessantes”, entendo que as autoras não 

comprovaram quaisquer danos materiais além dos valores 

supramencionados. Assim, por seu ônus de sua alçada, na forma do art. 

373, inc. I do CPC, improcedente tal pedido. Nesse sentido, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...]. Os lucros cessantes 

são prejuízos materiais causados em razão da impossibilidade de auferir 

lucro, diante de um evento danoso, o que deve ser demonstrado de forma 

inconteste, sendo o ônus do autor. (Ap 100624/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2016, Publicado 

no DJE 14/09/2016) [...] É ônus do autor a prova concreta e segura daquilo 

que deixou de aferir em razão do ato considerado ilícito, a possibilitar a 

condenação em lucros cessantes. [...] (Ap 96986/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 30/09/2016) (grifo nosso). Os danos materiais para 

serem indenizados exigem, necessariamente, a comprovação de sua 

ocorrência. Sublinho que não há qualquer prova de que as autoras tenham 

deixado de auferir o lucro que informam, ao contrário, existem apenas 

alegações sem qualquer escoro probatório. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

[...] 4. O suposto prejuízo sofrido pelas empresas possui natureza jurídica 

dupla: danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano 

negativo). Ambos exigem efetiva comprovação, não se admitindo 

indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade 

efetivamente provada. Precedentes. [...] (REsp 1347136/DF, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 

07/03/2014) Por fim, no tocante aos danos morais pleiteados, entendo 

esses inexistentes no presente caso. Isso porque, considerando os fatos 

que narram as autoras, percebe-se, de pronto, que a situação descrita 

não passa de um mero dissabor, um aborrecimento cotidiano decorrente 

de um distrato comercial – que não implica em danos de ordem moral, 

tampouco gera dever de indenizar. O referido distrato comercial, embora 

cause danos de ordem material, possui natureza de inadimplemento 

contratual – que é inapto a ensejar a compensação pleiteada, conforme 

entende o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 9. O simples 

inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral 

indenizável, devendo haver consequências fáticas que repercutam na 

esfera de dignidade da vítima, o que não se constatou no caso concreto. 
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10. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos. (REsp 

1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016) [...] 3. O simples 

inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia 

possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e 

previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não 

se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa 

reparação. "Não cabe indenização por dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo 

ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 05/05/2016) De igual modo entende o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: [...] 2 – O inadimplemento contratual, 

por si só não rende ensejo à ocorrência de dano moral, que depende da 

existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos 

da personalidade. 3 – Não comprovado o efetivo prejuízo econômico, não 

tem procedência a pretensão ao pagamento de indenização a título de 

danos materiais. (Ap 123217/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) Neste contexto, reputo 

inexistir dano moral a ser compensado no presente caso, razão pela qual 

necessária é a improcedência da demanda, neste ponto. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial para: a) Rescindir o contrato de franquia entabulado entre as 

partes, considerando o descumprimento dos requisitos legais da “circular 

de oferta de franquia – COF”; b) Condenar a ré a restituir, de forma 

simples, a autora R.R Casagrande & Cia Ltda. a quantia de R$ 6.513,46 

(seis mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos), acrescidos 

de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data de cada um 

dos desembolsos; c) Condenar a ré a restituir, de forma simples, a autora 

Marcia Rodrigues Cunha a quantia de R$ 5.604,36 (cinco mil seiscentos e 

quatro reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros de mora 

(simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data de cada um dos 

desembolsos. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 

55. Por consequência, julgo extinto o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 

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, 30 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. [5] [...] Não 

comprovado o efetivo prejuízo econômico, é inadmissível o pagamento de 

indenização a título de danos materiais. Recurso não provido. (Ap 

99866/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

01/03/2018)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE APARECIDA SANCHES SOUZA (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)

 

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: 1001256-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL VINICIUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Autos n. 1001256-17.2017.8.11.0055 Autor: Michael Vinícius de Almeida 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

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). Ab initio, embora a petição inicial tenha uma 

redação truncada, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela 

ré porque inexistem vícios intransponíveis na referida peça. É dizer: há 

pedido determinado (reparação por danos morais), causa de pedir 

explícita (inclusão indevida no cadastro de inadimplentes), fatos narrados 

de forma compreensível e pedidos compatíveis entre si. A contrario sensu 

do disposto no art. 330, §1º do CPC, portanto. Presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, superada a preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que o autor foi 

negativado por ordem da empresa ré por uma dívida no valor R$ 150,95 

(cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), no dia 05 de agosto 

de 2015, como prova a certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 

10477239). Todavia, o autor afirma peremptoriamente que desconhece a 

dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria em danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que o autor não realizou os pagamentos decorrentes do contrato de 

prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 244 de 541



demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação em ID 11204704 e ss.) a realização do negócio jurídico 

juntando cópia do contrato devidamente assinado pelo autor – assinatura 

idêntica a dos documentos pessoais juntados com petitório inicial, frise-se. 

Bem como juntou cópia idêntica da carteira de identidade, faturas e 

diversos extratos e de ligações. Neste ponto, sublinha-se a 

desnecessidade da produção de prova pericial para verificação das 

assinaturas constante no instrumento particular e documentos juntados 

com a petição inicial porque são visivelmente semelhantes. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: 

[...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão 

da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo 

ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que o 

autor contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem como 

demonstrou a origem dos débitos (serviços de telefonia móvel). É dizer, as 

alegações de inexistência de contratação (ou desconhecimento de 

débitos) se mostram inverossímeis. Neste contexto analítico, entendo ser o 

arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste 

fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo autor 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por não ter sido juntado aos autos comprovante de 

pagamento do débito inscrito, legítima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 

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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 08 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. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000762-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JODENILSO FERNANDES SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº 

1000518-29.2017.8.11.0055 . Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE LEITE (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)

 

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: 1000689-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 09h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BGN (REQUERIDO)

REALIZA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (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, 19 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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, 19 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR GERALDO GOTARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

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, 20 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA REZENDE DE MENDONCA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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, 20 de março de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão 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):

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, 

20 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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. 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 
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positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

20 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010884-76.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MOURA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUTENCAO TECNICA SAO PAULO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 8010884-76.2015.8.11.0055 Promovente: EDSON MOURA DE 

ARAUJO Promovido: MANUTENCAO TECNICA SAO PAULO LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. 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 [i]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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por EDSON MOURA DE ARAUJO em face 

de MANUTENCAO TECNICA SAO PAULO LTDA – ME. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que o 

reclamante encaminhou à empresa reclamada o cabeçote do motor do seu 

veículo para reparo e que, afirma que após o recebimento da peça 

percebeu que apresentava vicio de qualidade. Afirma ainda que, após 

queixar-se do cabeçote reparado, a empresa reclamada lhe enviou outro 

cabeçote, porém alega que a peça também estava apresentando vícios de 

qualidade. Por fim requer a procedência da ação para que a Reclamada 

seja condenada a reparar os danos materiais e morais supostamente 

sofridos. O reclamado em sua defesa afirma que o reclamante solicitou o 

serviço no início no mês de novembro de 2014 e que apesar de alegar o 

vício de qualidade em nenhum momento menciona qual foi o problema 

apresentado, deixando de juntar aos autos orçamento em que conste que 

somente deveria ser reparado o cabeçote do motor, nem mesmo menciona 

o veículo ao qual o cabeçote pertence e o seu ano de fabricação. 

Continua relatando que o veículo do Requerente é um carro com muitos 

anos de uso e com muitas peças desgastadas e que o serviço realizado 

no cabeçote foi o de ENCHIMENTO COMPLETO, e que este serviço trata da 

recuperação de um cabeçote que já foi retificado por duas ou três vezes, 

concluindo que, quando da retificação do cabeçote deve o consumidor 

efetuar também a troca de inúmeras peças de desgaste, tendo como 

exemplo a Correia Dentada. Aduz acerca da culpa exclusiva de terceiro e 

mau uso do produto, inexistência de danos morais, requerendo por fim a 

improcedência da ação. Em que pesem os argumentos do autor, entendo 

improcedentes seus pedidos. Explico. O autor afirma que o cabeçote 

retificado na empresa promovida apresentou vício de qualidade, porém, 

entendo que não restou demonstrado de forma satisfatória que os 

problemas apresentados no veículo do autor se deram exclusivamente por 

culpa do serviço prestado pelo promovido. Não há na petição inicial, nem 

em seu depoimento, qualquer descrição do vício do serviço que alega ter 

ocorrido, apenas existe uma alegação genérica de má prestação de 

serviço. Por tal razão, entendo que o autor não se desincumbiu de seu 

ônus probatório, na forma do art. 373, II do CPC. Alega o autor em seu 

depoimento pessoal que efetuou a compra de um cabeçote novo mediante 

troca do cabeçote que apresentou problema, discutido nestes autos. Ou 

seja, o objeto reclamado nestes autos já não existe e não consta nem 

mesmo um laudo demonstrando o vício na qualidade deste, documento 

este que demonstraria efetivamente haver o vício reclamado e que poderia 

ter sido requerido pelo autor antes do desfazimento de referida peça, não 

havendo se falar assim, em danos materiais e morais indenizáveis. 

Sublinho que o autor deveria ter demonstrado de forma efetiva os 

problemas apresentados no cabeçote e que estes se deram em virtude do 

serviço inadequado prestado pela promovida, não o fazendo, não 

havendo assim como considerar verossímeis suas alegações. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOTOR - VÍCIO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

NÃO COMPROVADO - APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 14 DO CDC - VÍCIO 

NA PEÇA FORNECIDA PELO CONSUMIDOR - EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DANO MATERIAL AFASTADO - 

PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO - RECURSO PROVIDO. Se restar 

demonstrado, por meio do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, 

que o problema apresentado no motor do trator se deu em razão da má 

qualidade da peça fornecida pelo próprio consumidor, e, não na execução 

do serviço contratado, aplica-se o disposto no § 3 º do artigo 14 do CDC 

para afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de montagem. 

Estando o consumidor inadimplente com o ultimo título entregue ao 

fornecedor, acolhe-se o pedido contraposto para condená-lo ao 

pagamento deste. (RI 221/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/04/2013, Publicado no DJE 

19/04/2013) Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. RETIFICA NO MOTOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE APÓS O REPARO E AS ASSISTÊNCIAS 

DECORRENTES DA GARANTIA DO SERVIÇO O DEFEITO SUBSISTIU NO 

AUTOMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O 

AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS QUE ALEGA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007156854, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/10/2017). Assim, por não 

demonstrar o vício que alega ter ocorrido, entendo improcedente o pleito 

autoral. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDSON MOURA DE ARAUJO 

em face de MANUTENCAO TECNICA SAO PAULO LTDA - ME, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 20 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] [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. 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, 20 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde
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1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119579 Nr: 327-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO GREGORIO MASCHIETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B/MT, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para os requeridos devidamente 

intimados através dos seus procuradores, pagar ou nomear bens a 

penhora. Dessa forma, intimo o autor para impulsionar o feito no prazo de 

15 (quinze ) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19843 Nr: 1112-76.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA HELENA FREITAS DE SANTIS, JOSE DE 

SANTIS, VERA LUCIA DE FREITAS CORREA, MARIO CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, YOLANDA 

PEREIRA, CELMAR EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:3.661-A, GERALDO ROBERTO Pesce - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETH APARECIDA ZIBORDI 

- OAB:43524/SP, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 Intimação da parte autora, para que manifeste-se acerca da proposta de 

honorários de fls. 3136/3139 e efetue o pagamento conforme determinado. 

Prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19843 Nr: 1112-76.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA HELENA FREITAS DE SANTIS, JOSE DE 

SANTIS, VERA LUCIA DE FREITAS CORREA, MARIO CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, YOLANDA 

PEREIRA, CELMAR EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:3.661-A, GERALDO ROBERTO Pesce - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETH APARECIDA ZIBORDI 

- OAB:43524/SP, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 Intimação da parte autora, para que manifeste-se acerca da proposta de 

honorários de fls. 3136/3139 e efetue o pagamento conforme determinado. 

Prazo de 05(cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 29130 Nr: 3140-46.2008.811.0045

 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: JACI ELMIRO LIZOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos 

na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso da 

execução, para o fim de determinar a aplicação de juros de mora com 

base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

permanecendo inalterados os demais parâmetros fixados na sentença.3.1. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia e às premissas fixadas no REsp n. 1.134.186/RS, condeno a 

parte impugnada, nas custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido 

(art. 85, § 3º, I, CPC), ficando tal obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, bem como, vedada a 

compensação. 3.2. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte 

exequente para acostar ao feito planilha atualizada do crédito exequendo, 

atentando-se para as deliberações supra.3.3. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000103-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANIR GOMES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para ciência do retorno dos autos do E. TJMT para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003412-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSALINO DO BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DOS SANTOS BONFIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo n.º 1003412-08.2017.8.11.0045. O equacionamento da celeuma 

passa necessariamente pela realização da prova pericial, por intermédio 

de avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar [art. 753 do Código de Processo Civil e art. 2.º, § 1.º da Lei 

n.º 13.146/2015]. Portanto, Nomeio, para exercer a função de perito, o 

profissional médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia 

no dia 18 de abril de 2018, a partir das 13horas, observada a ordem de 

chegada. As despesas do pagamento de honorários do perito médico 

deverão ser arcadas com recursos alocados no orçamento do Estado de 

Mato Grosso [art. 95, § 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. Arbitro 

os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), forte no art. 2.º da Resolução n.º 

232/2016 do CNJ. Intime-se o Estado de Mato Grosso. Apresento os 

quesitos do juízo, a seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. 

Perícia Médica: 1. A curatelada sofre de alguma anomalia psíquica? Caso 

positivo, descrevê-la minuciosamente, de forma científica, indicando a 

respectiva relação no C.I.D? 2. A anomalia é passível de tratamento e 

cura? 3. Qual o tratamento e em que lapso temporal é possível a reversão 

e cura? 4. Quais as limitações no desempenho de atividades e os 

impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, impostas à 

curatelada, em razão da doença? 5. Qual a restrição da participação 

social imposta à curatelada, em razão da doença? Perícia Psicossocial. 1. 

Que o perito descreva o núcleo familiar da curatelada, informando o nome 

completo de cada um dos membros, a data de nascimento, o número do 

respectivo documento de identificação pessoal, o grau de parentesco e se 

exerce atividade remunerada e o valor dos vencimentos. 2. Que o perito 

descreva se a curatelada exerce atividade remunerada ou se tem 
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condições de prover a sua subsistência. 3. Que o perito descreva se a 

curatelada necessita de auxilio material de outrem para sobreviver. 4. Qual 

a restrição da participação social imposta à interditanda, em razão da 

doença? Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição dos peritos, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002347-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERMINO DE LIMA (INVENTARIADO)

 

Proceda-se a intimação da inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie: a) apresentação das certidões atualizadas, emitidas 

pela Fazenda Pública Estadual e Municipal, que demonstrem a quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas; b) o 

comparecimento dos herdeiros em Cartório para que instrumentalizem a 

renúncia por termo judicial [art. 1.806 do Código Civil].

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002016-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

 

Tendo em vista o teor do documento encartado no evento nº 9735605, 

Nomeio, em favor do requerido Doraci da Silva Freire, para atuar na 

condição de advogado dativo, os advogados que integram o Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade La Salle, os quais deverão ser intimados 

para que, em aceitando a nomeação, se manifestem no processo. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002302-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

 

A temática relativa à configuração do excesso de execução é objeto de 

debate na ação de embargos à execução, que tramita em apenso, e, por 

conseguinte, deve ser dirimida no âmbito daquela relação jurídica 

processual. Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez), 

promova o andamento no processo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 145962 Nr: 6848-89.2017.811.0045

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ MACHADO CANO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 Processo n.º 6848-89.2017.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses da inventariante e dos herdeiros habilitados no inventário.

Após, proceda-se a intimação dos requeridos nos termos da decisão 

encartada na fl. 44 dos autos. Em seguida, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 1002-72.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEVERDE-IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT

 intimação da parte exequente para retirar a certidão de inteiro teor da 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13183 Nr: 1992-39.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO, PCO, OO, VOO, NPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 INTIMO a parte exequente para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça para citação de Neusa Pierbon Ossuchi e intimação 

dos executados Paulo Cezar Ossuichi e Vanucce Otero Ossuchi mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  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 Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 145962 Nr: 6848-89.2017.811.0045

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ MACHADO CANO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 Vistos em correição.

Apensem-se estes aos autos do processo código n.º 115858.

Após, tratando-se de incidente processual de habilitação de crédito, 

processada em apenso à ação de inventário, sendo desnecessária a 

citação pessoal da parte requerida [cnf. TJRS, AC nº 70070632492, 7ª 

Câmara Cível, Rel: Liselena Schifino Robles Ribeiro, J. 09/11/2016], 

proceda-se a intimação da inventariante e dos herdeiros habilitados ao 

inventário, através de seu procurador constituído, via DJe, para que digam 
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se concordam com o pedido da requerente [art. 642, §2º do Código de 

Processo Civil/2015].

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 148469 Nr: 8708-28.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO BOSCOLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19.063MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Carta Precatória n.º 8708-28.2017.811.0045.

Considerando o teor da certidão encartada na fl. 25 dos autos, CANCELO 

a audiência designada e CONCEDO ao requerido Alfeo Boscoli Neto o 

prazo de 5 (cinco) dias para que indique o endereço da testemunha Ivan 

de Souza França.

Tão logo informado o endereço da testemunha, voltem conclusos para 

designação de audiência. Caso não haja manifestação, devolva-se a 

missiva, com as baixas pertinentes, consignando-se as homenagens de 

estilo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119954 Nr: 519-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA COPINI CANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOSILDA OZELANE COPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Sandra Copini Canova, para o fim de:

a) DECRETAR a curatela da requerida Leosilda Ozelane Copini, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil;

b) FIXAR os limites da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, do Código 

de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial, 

bem como relativamente ao gerenciamento do tratamento de saúde da 

curatelada;

c) CONFIRMAR a curatela provisória precedentemente concedida e, como 

corolário, nomear-lhe curador definitivo Sandra Copini Canova, forte no 

art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a confecção de termo de 

compromisso nos autos; e

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

e) DETERMINO a extração de ofício, remetendo-lo ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos da curatelada.

Proceda-se à inscrição do presente veredicto no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e à sua publicação, tanto na imprensa local, quanto 

no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 

(dez) dias, também como no sítio do tribunal e na plataforma de edital do 

CNJ por 06 (seis) meses, na forma do art. 9.º, inciso III do Código Civil e 

art. 755, § 3.º do Código de Processo Civil.

Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro 

Civil para averbação.

Custas processuais pela autora, ficando suspensa a exigibilidade da 

cobrança, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

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

 Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 4089-65.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MUNATETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA MARIELI G. V. MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:2869/MT

 intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004979-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LOPO MOREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004979-74.2017.8.11.0045. Defiro o pedido de aditamento. 

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação no dia 23 de maio de 2018, às 15horas. Intime-se o 

requerente. Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INEIDE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003766-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: INEIDE SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DANIEL CARVALHO DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 
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do FONAJE. Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente citada e intimada 

(ID 10745461), deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 

11572429), 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$5.033,34 (cinco mil, trinta e três reais e trinta e quatro centavos), 

valores referentes à alugueis vencidos e não adimplidos pelo Reclamado; 

R$65,64 (sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para 

pagamento da SAAE; R$242,19 (duzentos e quarenta e dois reais e 

dezenove centavos) referente as despesas com a Energisa; e R$496,13 

(quatrocentos e noventa e seis reais e treze centavos) referente ao IPTU. 

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, dada a aplicabilidade da regra contida no 

conteúdo normativo do art. 240 do Novo Código de Processo Civil e do art. 

406 do Código Civil/2002 [cf.: TJRS, AC 70065719692 RS, 18ª Câmara 

Cível, Rel.: Heleno Tregnago Saraiva, j. 27/08/2015; TJSP, APL 

01925101720120260100, 22ª Câmara de Direito Privado, Relator: 

Fernandes Lobo, j. 05/11/2015] 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.: TJDF, 

APC 20130110028335, 4ª Turma Cível, Rel.: Cruz Macedo, j. 03/06/2015]. 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial para o fim de: a) Condenar a requerida no pagamento do valor 

correspondente aos alugueis de R$5.033,34 (cinco mil, trinta e três reais e 

trinta e quatro centavos), e R$803,96 (oitocentos e três reais e noventa e 

seis centavos) referente as demais despesas a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data do desembolso; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. 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 fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010471-98.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO IGNACIO FORMEHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (EXECUTADO)

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010471-98.2012.8.11.0045 EXEQUENTE: MARINO IGNACIO 

FORMEHL EXECUTADO: SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA, 

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

por Quantia contra devedor Solvente, proposto por Marino Ignacio Formehl 

contra Arquimedes Fermino de Lima e Soleica F. Goes F. Lima, todos 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes formularam acordo 

na audiência realizada no dia 24.10.2012 (id. 587037) quanto à dívida 

cobrada nos autos. O acordo foi homologado por sentença (id. 587038). O 

autor requereu a execução do acordo, em razão do não cumprimento (id. 

587040). A decisão de id. 587042 determinou a correção da autuação do 

feito, bem como a intimação do devedor para efetuar o pagamento. 

Certidão positiva de intimação dos executados (id. 587045). Houve pedido 

de penhora via BacenJud (id. 587046), o qual realizado e foi parcialmente 

frutífero (id. 587052). A executada Soleica F. de Goes F. de Lima tomou 

ciência da penhora, no entanto quedou-se inerte conforme certidão de id. 

587064. O exequente pleiteou pela penhora via RENAJUD (id. 587063). A 

penhora foi positiva conforme o extrato de id. 1860654/1860657 e 

1860659. Novamente apenas a executada Soleica F. Goes Grimino de 

Lima foi intimada da penhora feita no Sistema RENAJUD (id. 3249407) e 

quedou-se inerte. Por sua vez, o autor requereu na petição de id. 

10323782, a inscrição dos executados no cadastro de inadimplentes, a 

aplicação da multa por ato atentatório da dignidade da justiça no importe de 

20 % (vinte por cento), por não ter indicar a localização do bem, a penhora 

mediante termo nos autos, a dispensa da avaliação do bem nos termos do 

art. 871, IV do CPC e por fim a remoção dos veículos penhorados. É o 

relatório. DECIDO. Pretende o autor a aplicação da multa por ato atentatório 

da dignidade da justiça, uma vez que a executada não indicou a 

localização do bem penhorado em seu nome – um carro da marca Renault, 

modelo Sandero Expression 16 v, ano 20010/2011, chassi 

93YBSR7UHBJ701988. Neste caso, a aplicação da multa é autorizada pelo 

artigo 774, inciso V, do CPC, considerando que a executada devidamente 

intimada para indicar a localização do bem, quedou-se inerte, vejamos: Art. 

774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva 

ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais 

são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, 

nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 

ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará 

multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, 

exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções 

de natureza processual ou material. O pedido de penhora por termo nos 

autos deverá ser deferido, nos termos do artigo 845, §1º, do CPC. Quanto 

ao requerimento de remoção bem, entende-se que o pedido deve ser 

indeferido, isso porque não se tem notícias de onde se encontra o veículo, 

além disso, o exequente não trouxe aos autos menção do paradeiro do 

bem. Isto posto, aplico a multa no valor de 20 % (vinte por cento) no 

montante do valor atualizado do débito em execução, nos termos do artigo 

774, e parágrafo único do CPC.. Lavre-se termo de penhora dos veículos 

por termo nos autos, intimando-se os devedores. Intime-se o exequente 

para juntar nos autos o cálculo da dívida atualizada, devendo descontar 

os valores bloqueados pelo BanceJud, bem como indicar endereço de 

onde se encontra o bem penhorado para remoção ou indicar outros bens 

passiveis de penhora, sob pena de extinção da ação, no prazo de 10 

(dez) dias. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002472-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002472-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DANIELLE SILVA 

PULQUERIO REQUERIDO: UNIC SORRISO 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. 

Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome referente a débito 

lançado pela empresa requerida. Afirma que prestou vestibular para 

ingressar na instituição de ensino porém, após aprovação, optou por não 
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cursar a faculdade e não fez sequer a matrícula, mesmo assim foi 

cobrada e negativada pela requerida. A 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 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 

(seis mil reais), 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 CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela 

provisória, e: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data 

em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu 

arbitramento; b) Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide; 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. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-11.2017.8.11.0045

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:

EDSON PERES ROS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 09/05/2018. às 14:15 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: 8011552-14.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RESIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

WILMOR ORLANDO GUSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011552-14.2014.8.11.0045 REQUERENTE: RESIMAX 

INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES LTDA - ME REQUERIDO: 

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP, WILMOR ORLANDO GUSE 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que oportunizada à parte 

autora a comprovação da necessidade da justiça gratuita, quedou-se 

inerte, conforme certidão de id. 11892477, tampouco realizou preparo do 

recurso. Dessa forma, não efetuado o preparo no prazo legal, JULGO 

DESERTO O RECURSO, com fundamento no art. 42, § 1º da Lei nº 

9.099/1995 c/c Súmula 07, da Turma Recursal Única e Capítulo 5, Seção 9, 

item 5.9.3 da CNGC. Não havendo manifestação das partes, e com o 

trânsito em julgado da presente, proceda ao arquivamento do feito com as 

baixas de estilo. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVANIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003722-14.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLEIDIVANIA 

ALVES PAIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. 

Dispensado o relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por CLEIDIVANIA ALVES PAIM em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no 

comércio local foi surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito –SPC, no entanto desconhece todas a s inscrições em seu nome. 

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) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 
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pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004241-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE HENES (REQUERIDO)

ANDREIA SOUZA PRIMO CAMARGO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 09/05/2018. às 14:30 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: 1003957-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LUIZ DALLAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/05/2018. às 14:45 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: 1004993-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004993-58.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JEAN DA SILVA 

TENORIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, 

"...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11782801), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 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, 21 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010732-29.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA ATAIDES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ESTEFANO S. DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

FABIO PRANDINE MOLEIRO OAB - MT0014911A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: DE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado 

no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-74.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS RAFAEL DE MELO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Finalidade de intimar o promovido para apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA AMARAL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000855-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDNA AMARAL 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Sobre o 

tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os 

Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a 

integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou 

contradição. Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 

1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – 

Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do exposto e considerando 

que a pretensão da parte embargante se consubstancia na revisão do 

julgado, uma vez que a sentença foi bem clara no sentido de que a 

questão classifica-se como dano moral puro, entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço os embargos de 

declaração e não os acolho. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 19 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, 19 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-08.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOACIR BORGES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 09/05/2018. às 15:45 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: 8011000-15.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZIEL BARRA NOVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 09/05/2018. 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: 1004637-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004637-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE MARTINS DE 

MACEDO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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 os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência (ID.11571585), alegando necessidade de perícia 

grafotécnica nos documentos apresentados pela parte reclamada na sua 

contestação (ID 11562789), os quais comprovam a relação contratual 

entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 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. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas 

as partes, autor e réu, não se acolher o pedido do autor de forma 

deliberada, sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o 

tema não há divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a 

tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que 

tiver razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA 

BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa prestação de 

tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de 

qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de 

qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de 

“rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um 

quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem 

inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). Assim, indefiro o pedido de perícia grafotécnica das partes, 

e passo a decidir a 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 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. Em análise dos 

autos observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para 

dúvida, a contratação do débito, decorreu de cessão de crédito, cedido 

pela Natura Cosméticos S.A. (ID 11562818 – 11562817 - 11562809). 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 
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indevida. Outrossim, verifica-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 que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 

2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004248-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKEL VIANA DO NASCIMENTO (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:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1004248-78.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAYKEL VIANA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. 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 

01/11/2013 (ID 5080725), em relação a débito cujo credor é diverso da 

requerida, foi objeto da ação de autos 1004250-48.2017.8.11.0045, a qual 

foi extinta por ausência do autor à audiência. 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 cobrança lançada 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, 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. 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 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 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 condenação 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. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

fevereiro 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, 20 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004698-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004698-21.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLEONILDA 

MARCAL REQUERIDO: VIVO S.A. 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. 

Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor não deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo...". Dessa forma, 

como o autor não compareceu a audiência de conciliação (Id 11676853), 

em que pese intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos 

termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Deixo de 

condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, pois trata-se de pessoa física com declaração de 

hipossuficiência. 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. Sem custas 
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e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 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, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000531-24.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MARILZA DE 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. MARILZA DE OLIVEIRA 

DA SILVA ingressou com ação de indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITO CREDITÓRIO NAO-PADRONIZADOS, consistente em obter a 

exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

restrição ao crédito. Narra na inicial que obteve conhecimento que seu 

nome foi inserido no cadastro de inadimplentes pela empresa requerida, 

referente a uma dívida no valor de R$ 1.725,46 (um mil setecentos e vinte 

e cinco reais e quarenta e seis centavos), oriundo do contrato n. 

1033831100001365, tendo como a data do débito 08.09.2013 e 

disponibilizado no sistema do SCPC na data de 29.11.2017. Alega que não 

possui qualquer vinculo contratual com o reclamado. Por fim, requereu a 

concessão dos efeitos da tutela consistente em determinar a exclusão do 

seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos de restrição ao 

crédito. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a parte 

autora postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, exclusão do seu nome do cadastro de inadimplente alegando 

desconhecer os motivos pelos quais o seu nome foi inserido no rol de 

inadimplentes, no entanto verifica-se que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados, sobretudo porque em análise dos 

documentos que instruíram a inicial observo que inexistem elementos 

suficientes para concluir que a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito se deu de forma ilícita, sendo prudente aguardar a instrução 

processual para melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, ausente 

prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, o deferimento da 

medida de pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício 

do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada 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 (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Defiro a inversão do ônus da prova, por entender que a 

parte autora é hipossuficiente no caso em apreço, devendo a parte 

reclamada trazer aos autos toda documentação que temem seu poder no 

que diz a respeito relação jurídica com autor, no prazo da contestação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 

de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004321-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NASCIMENTO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1004321-50.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIEGO 

NASCIMENTO CABRAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação (ID 11015796). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de fevereiro 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 fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002229-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL THIAGO CARDOSO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002229-02.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS DA 

SILVA GUIMARAES REQUERIDO: MICHEL THIAGO CARDOSO - ME Vistos 
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etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno 

o autor a arcar com as custas processuais a teor do disposto no art. 51, § 

2º, LJE. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 14 de fevereiro de 2018. 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 fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001992-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WISNIEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001992-02.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 222.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ANDERSON WISNIEWSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do REQUERENTE, para impugnar à 

contestação juntada ao ID 8776691, no prazo legal. LUCAS DO RIO 

VERDE, 20 de março de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000046-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ MAYER - ME (AUTOR)

CARMEM LUIZA MAYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CANDIDO MAYER OAB - RS85183 (ADVOGADO)

FLAVIANA SOARES DE SOUZA OAB - RS93753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000046-58.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 264.900,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: WASHINGTON LUIZ MAYER - ME, CARMEM LUIZA 

MAYER Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Com a resposta do perito 

sobre a concordância da nomeação e pedido dos honorários, impulsiono 

os autos para intimar as partes para manifestação. LUCAS DO RIO 

VERDE, 20 de março de 2018. Atenciosamente, CRISTINA VARGAS REIS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004293-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN ADRIANA EBERHARDT (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004293-82.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 4.512,13; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

DEPRECANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. DEPRECADO: 

CARMEN ADRIANA EBERHARDT Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do REQUERENTE, para juntar 

novamente o documento do ID 10746600, pois o mesmo encontra-se 

ilegível. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de março de 2018. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 140788 Nr: 3881-71.2017.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AILTON APARECIDO 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BALBINO VILELA JR - 

OAB:MT5.982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Poder Judiciário precisa,com efeito,estar a salvo das inverdades 

fáticas,dos erros materiais,enfim,de todas e quaisquer manobras de 

ambas as partes.Isto para evitar que a prestação jurisdicional se 

transforme em chancela de interesses escusos,subalternos e 

ilícitos.Contudo compulsando os presentes autos,verifica-se que da 

narrativa dos fatos não se extrai a existência de qualquer manobra 

maliciosa ou mesmo dolo processual do requerido,ardil capaz de desviar o 

pronunciamento justo ou induzir o requerente a erro,muito pelo 

contrário.Observa-se que na cautelar em apenso o requerido sequer foi 

citado,para integrar a lide,sendo que a referida ação foi proposta no ano 

de 2000 e somente no ano de 2014,após intimação da parte,que o autor 

requereu a desistência e arquivamento do feito,não providenciando a 

notificação do requerido,por este longo período de tempo,o que 

inviabilizaria de qualquer forma a interrupção da prescrição.Por outro lado 

ao fazer o pedido de desistência,assim o fez abraçado em premissa 

equivocada,que não pode ser atribuída a parte adversa,mas de suas 

próprias conclusões sobre os benefícios que o pedido de extinção lhe 

traria.O fato de o requerido ter suscitado a prejudicial somente em grau de 

recurso,de nenhuma forma,pode ser interpretada como manobra 

astuciosa ou de má-fé,mas um direito que lhe assiste,conforme normas 

processuais vigentes.Assim,considerando os fatos narrados na petição 

inicial,não se vislumbra a presença das condições da ação,quais sejam:a 

legitimidade passiva do requerido,muito menos interesse processual no 

pedido de nulidade do ato,face a inexistência de quaisquer de indícios de 

vício social ou de consentimento capaz de ensejar a nulidade 

pretendida,de modo que a presente demanda deve ser extinta 

prematuramente,sem resolução de mérito.Posto isto,e por tudo mais que 

dos autos consta,JULGO EXTINTO o processo,com fundamento no art 

485, VI, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94693 Nr: 1611-79.2014.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: SIMONE ELYS BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85952 Nr: 5614-48.2012.811.0045

 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: VILSON LUIZ GUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA -- centralização dos serviços dos 

bancos s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 ISTO POSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta contra a SERASA.Condeno 

a autora ao pagamento de honorários do advogado da requerida Serasa, 

no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), contudo suspendo a 

exigibilidade, com base no art. 98, §3º, do CPC, face a gratuidade de 

justiça deferida.Transitada em julgado, intimem-se as partes a requererem 

o que entenderem de direito, no prazo de 15(quinze) dias. Em na da sendo 

requerido, determino a remessa dos autos a Central de Arquivamento do 

Fórum, procedendo às baixas de estilo.Efetive a escrivania a retificação 

da capa dos autos e sistema, para substituir a anterior advogada da 

requerida Serasa por seu novo procurador, Dr. Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro, a fim de possibilitar suas posteriores intimações, sob pena 

de nulidade (p. 191/196).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14967 Nr: 870-54.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAMIR G. DE JESUS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, 

ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 113, o exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo a extinção do processo e consequente liberação de eventuais 

restrições em nome do executado.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houverem, pelo executado.

Procedi, nesta data, a baixa da restrição realizada à p. 106, conforme 

extrato RENAJUD em anexo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 1351-12.2008.811.0045

 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: CÉLIA MARIA SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da sociedade de 

advogados Balem e Freitas Associados com fim de indicar a este juízo 

banco, agência e conta para crédito e expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20006 Nr: 1314-53.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOMAR COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A, TRENDEBANK S/A 

FOMENT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCELLO VON 

USLAR PETRONI - OAB:153.809, DELSON PATRONI JUNIOR - 

OAB:26837, PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE MAEDA - OAB:PR/20.912

 Impulsiono os presentes autos para intimar o executado Trendebank S.A. 

Foment, através de seu advogado (art. 841, § 1º do CPC) da formalização 

da penhora por termo nos autos do bem indicado - fração ideal de 0,41667 

correspondente ao futuro apartamento n.º 51-B, tipo 2, bloco 3, 

Residencial Grevília, situado na rua Donato Vessechi, n.º 548, no Distrito 

de São Miguel Paulista/SP, oriunda da matrícula n.º 125.548 do CRI de São 

Paulo/SP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2774 Nr: 3047-25.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA ÁLVARES 

DA SILVA - OAB:1376-A, ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2321-B/MT, EDSON QUEIROZ BARCELOS - OAB:35.499

 VISTOS.Foi solicitada penhora on-line, via sistema Bacenjud, conforme 

requerimento formulado à p. 198, 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, intime-se o executado, através de seu advogado, 

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 

executado será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico automatizado.Ciência à exequente do bloqueio, bem como das 

informações requisitadas através do sistema Infojud (em anexo), devendo 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.Com efeito, para resguardo do sigilo bancário e fiscal do 

executado, decreto segredo de justiça nestes autos.Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 2774 Nr: 3047-25.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA ÁLVARES 

DA SILVA - OAB:1376-A, ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2321-B/MT, EDSON QUEIROZ BARCELOS - OAB:35.499

 Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do NCPC.

Intimem-se o exequente para se manifestar nos autos, bem como indique 

outros bens passíveis de penhora de propriedade do executado, para que 

se promova o reforço requerido.

Intime-se apenas o exequente desta decisão.

Cumpra-se.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 023/2018.

 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 Resolução-MT/TP nº 02 de 08 de março de 2018, que 

dispõe sobre a competência das Unidades Judiciárias da Comarca de 

Água Boa;

RESOLVE:

 Art. 1º - LOTAR o servidor WENDER DA SILVA BRESOLIN, Agente da 

Infância e Juventude, no Secretaria da 2ª Vara da Comarca de Água Boa 

– MT, a partir desta data.

Art. 2º - LOTAR o servidor NEYVISON ROGÉRIO ALVES PEREIRA, Técnico 

Judiciário na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Água Boa – MT.

Art. 3º - LOTAR a servidora MARINALVA BORGES DOS SANTOS, Auxiliar 

Judiciário, na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Água Boa – MT.

 Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 20 de março de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029630 Nr: 1475-18.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SANTOS DE MELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Água Boa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Teixeira de Paula - 

OAB:2482- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. RECEBO a missiva, uma vez que preenche os requisitos do artigo 202, 

do Código de Processo Civil.

2. CUMPRA-SE a finalidade da presente carta de ordem.

3. Após, cumprida a diligência, DEVOLVAM-SE os presentes autos, com 

as baixas e anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 753-62.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerivaldo Santos Lima, Afra Lima da Cruz, Mateus Lima 

da Cruz, Romeu Lima da Cruz

 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:

 Indefiro o pedido de expedição de novo precatório, eis que tal já fora 

expedido.

 Aguarde-se o pagamento devido e, após, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80058 Nr: 3079-58.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. de Freitas -ME, Analita Garcia de Freitas, 

Vinicius Baldo, Flavia Garcia de Freitas Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 Considerando que os honorários são arbitrados ao final da ação, indefiro, 

por hora, o pedido de fls. 220, eis que intempestivo.

 Intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de declaração de insubsistência da penhora e arquivamento do 

feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça . Fica advertido o Sr. 

Advogado que o pagamento das diligências deverá ser efetuado 

obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta Secretaria, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14616 Nr: 1582-82.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciolina Pereira Pimentel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT, Celso Martin Spohr - OAB:OAB/MT 2.376, Moacir Jesus 
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Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento.Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 1304-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Arnoldo da Silva, GILDECIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o prazo postulado às fls. 119.

 Transcorrido o prazo, independentemente de nova intimação, 

manifeste-se o exequente, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113946 Nr: 4710-61.2016.811.0021

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darcy Ribeiro - 

OAB:OAB/MT40314A, Galeno Chaves da Costa - OAB:11902B/MT, 

Juliana Batista dos Santos - OAB:11.154/MT

 Diante da publicação da Resolução n.º 02, de 08 (oito) de Março de 2018, 

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

alterou a competência das Varas da Comarca de Água Boa, atribuindo a 

jurisdição sob a Infância e Juventude à 2º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a 1º Vara da Comarca de Água Boa para o processo e 

julgamento do presente feito, determinando a remessa dos presentes 

autos à 2º Vara da Comarca de Água Boa.

 Encaminhe-se o feito ao Cartório Distribuidor desta comarca, para as 

alterações e encaminhamentos devidos, procedendo-se à baixa 

necessária nos sistemas estatísticos da 1º Vara.

 Cumpra-se, intimando-se os eventuais interessados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 120693 Nr: 2639-52.2017.811.0021

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGV, MGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da publicação da Resolução n.º 02, de 08 (oito) de Março de 2018, 

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

alterou a competência das Varas da Comarca de Água Boa, atribuindo a 

jurisdição sob a Infância e Juventude à 2º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a 1º Vara da Comarca de Água Boa para o processo e 

julgamento do presente feito, determinando a remessa dos presentes 

autos à 2º Vara da Comarca de Água Boa.

 Encaminhe-se o feito ao Cartório Distribuidor desta comarca, para as 

alterações e encaminhamentos devidos, procedendo-se à baixa 

necessária nos sistemas estatísticos da 1º Vara.

 Cumpra-se, intimando-se os eventuais interessados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98294 Nr: 1242-26.2015.811.0021

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:OAB/MT 18132

 Diante da publicação da Resolução n.º 02, de 08 (oito) de Março de 2018, 

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

alterou a competência das Varas da Comarca de Água Boa, atribuindo a 

jurisdição sob a Infância e Juventude à 2º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a 1º Vara da Comarca de Água Boa para o processo e 

julgamento do presente feito, determinando a remessa dos presentes 

autos à 2º Vara da Comarca de Água Boa.

 Encaminhe-se o feito ao Cartório Distribuidor desta comarca, para as 

alterações e encaminhamentos devidos, procedendo-se à baixa 

necessária nos sistemas estatísticos da 1º Vara.

 Cumpra-se, intimando-se os eventuais interessados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 121655 Nr: 3245-80.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Diante da publicação da Resolução n.º 02, de 08 (oito) de Março de 2018, 

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

alterou a competência das Varas da Comarca de Água Boa, atribuindo a 

jurisdição sob a Infância e Juventude à 2º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a 1º Vara da Comarca de Água Boa para o processo e 

julgamento do presente feito, determinando a remessa dos presentes 

autos à 2º Vara da Comarca de Água Boa.

 Encaminhe-se o feito ao Cartório Distribuidor desta comarca, para as 

alterações e encaminhamentos devidos, procedendo-se à baixa 

necessária nos sistemas estatísticos da 1º Vara.

 Cumpra-se, intimando-se os eventuais interessados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000320-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONCIANO BEZERRA MORAES (RÉU)

WELLINTON DUTRA MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000320-60.2018.8.11.0021 AUTOR: LUCILENE 

ALVES DE SOUZA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 
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que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Tratam-se os 

presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 
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permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque, não há eventual título executivo apto a 

ensejar bloqueio de bens, não obstante, nem sequer fora provada suposta 

culpa do autor. Necessário seria, para a concessão da tutela incidental 

requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na 

petição inicial, convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado 

e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já 

declinados. Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela 

de urgência de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, 

posto que, como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, 

desprovidas de uma comprovação documental de sua veracidade, não 

podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, 

ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto 

posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja 

qualquer impedimento para sua análise posterior. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 238 caput 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 15.05.2018, às 16h:00min, no horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, 

obrigatoriamente, estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

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. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Intimem-se e 

cumpra-se. Água Boa, 16 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000404-61.2018.8.11.0021 AUTOR: CORACI 

COSTA DE OLIVEIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 
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chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Quanto ao pedido de 

tutela provisória, mister alguns comentários. Tratam-se os presentes autos 

de processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, 

uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se presente, já que pelo vídeo colacionado ao feito é possível 

verificar que o medidor de energia da propriedade da requerente, mesmo 

desligado, encontra-se funcionando, o que indica a existência de falha no 

aparelho. Ademais, a troca de aparelho pode ser requerida 

independentemente de decisão judicial, eis que os custos para tal hão de 

ser suportados por quem está pedindo. Diante do exposto, concedo a 

tutela de urgência somente para determinar a troca do aparelho medidor 

de energia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais). Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da 

petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos 

termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 17 de maio de 2018, às 13h30min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir. 

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 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. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da contestação será a 

data aprazada para a audiência de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 
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comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, 

ainda, havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu – já havendo pedido 

expresso do autor na não realização do ato na petição inicial, nos termos 

do artigo 334, parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o 

pedido de cancelamento de audiência efetivado única e exclusivamente 

por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a efetivação da 

solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiras somente as alegações de fato formuladas pelo autor na 

inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de Processo Civil, exceto 

se houver a incidência de quaisquer das disposições do artigo 345 do 

diploma citado. A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Água Boa, nos termos 

do artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). Cumpra-se. Água Boa, 19 de março de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102803 Nr: 3932-28.2015.811.0021

 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): Agnaldo B e Silva & Cia Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar nos autos o endereço 

onde o executado possa ser encontrado para sua citação, tendo em vista 

de que nos endereços informados não foi obetido êxito, bem como para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do 

Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos o 

comprovante original do depósito através de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 5241-84.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar nos autos o endereço 

onde o executado possa ser encontrado para sua citação, tendo em vista 

de que nos endereços informados não foi obtido êxito, bem como para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do 

Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos o 

comprovante original do depósito através de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 4962-98.2015.811.0021

 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: Ailton Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Alexandre Pfeifer Lowe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Trentin Zandoná - 

OAB:20667/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte embargante para 

que junte aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco)dias, as guias 

originais das custas e taxa judiciária iniciais, devidamente recolhidas, para 

distribuição da carta precatória junto à Comarca de Canarana - MT, com a 

finalidade de Citação. Outrossim, informo que que as referidas guias 

encontram-se disponíveis no site do TJ/MT, devendo Vossa Senhoria, 

após o recolhimento das guias, acompanhar a sua distribuição e 

andamento junto àquela Comarca, promovendo todas as diligências 

necessárias para o cumprimento do ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96942 Nr: 447-20.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Camp Supermercado, Flavio Medeiros, 

Flavio Medeiros - ME, Geraldo Baptista Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para que 

junte aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco)dias, as guias originais 

das custas e taxa judiciária iniciais, devidamente recolhidas, para 

distribuição das cartas precatórias junto às Comarcas de Campinápolis e 

Nova Xavantina, com a finalidade de Citação. Outrossim, informo que que 

as referidas guias encontram-se disponíveis no site do TJ/MT, devendo 

Vossa Senhoria, após o recolhimento das guias, acompanhar a sua 

distribuição e andamento junto àquela Comarca, promovendo todas as 

diligências necessárias para o cumprimento do ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1026382 Nr: 7169-02.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Luiz Gonçalves Wiler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Citação, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhando o comprovante original do depósito, através de petição, 

juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029226 Nr: 1242-21.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Maquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Olivio Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Anne Diavan - 

OAB:6661/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de penhora e avaliação, cuja guia 

para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando o comprovante original do depósito, 

através de petição, juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029318 Nr: 1298-54.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Maria Margarida La 

Regina - OAB:97.954/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de busca apreensão, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando o comprovante original do depósito, 

através de petição, juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029198 Nr: 1224-97.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Canarana/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Araujo Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROCHA - OAB:3669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de intimação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando o comprovante original do depósito, 

através de petição, juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114381 Nr: 4994-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar nos autos o endereço 

onde o executado possa ser encontrado para sua citação, tendo em vista 

de que nos endereços informados não houve êxito, bem como para 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do 

Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos o 

comprovante original do depósito através de petição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-83.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERCINA ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R P DE ARAUJO ATACADO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010082-83.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

SIDERCINA ALVES DIAS Diante da oposição de embargos à execução, 

recebo-os sem efeito suspensivo, ante a ausência de garantia do juízo. 

Intime-se o embargado para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - 830.964.181-87 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001034-54.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RUBENS 

MACHADO Diante da juntada de nova documentação pelo exequente, 

supostamente refutando as alegações do embargante, intime-se este para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - 830.964.181-87 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001034-54.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RUBENS 

MACHADO Diante da juntada de nova documentação pelo exequente, 

supostamente refutando as alegações do embargante, intime-se este para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-24.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010127-24.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLEY PEREIRA DE 

ASSUNCAO SILVA EXECUTADO: EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE 

Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS À PENHORA opostos por EULLENIZIA 

PEREIRA MATOS em razão da realização de constrição/penhora sobre 

bem móvel, MOTOCICLETA YAMAHA YBR COR PRATA, PLACA NJX 7764, 

avaliado no valor de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais) 

conforme certidão do Oficial de Justiça (Id 4413768). Pois bem. Tendo em 

vista que a embargante não logrou êxito em comprovar que o respectivo 

título em comento é oriundo de agiotagem, tampouco que a nota 
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promissória objeto desta demanda que ora se executa não tem condições 

de exequibilidade, não há de se falar em nulidade do auto de 

penhora/avaliação sob o bem constrito objeto da presente. Ademais, a 

própria embargante aduziu em sua defesa que houve relação jurídica 

estabelecida entre as partes, pois verifico que a requerente ora 

embargada é portadora de 8 (oito) notas promissórias formalmente 

perfeitas, com a observância de todos os requisitos legais. Em favor dela 

presume-se a existência do crequeridadito representado nessas cambiais. 

Ademais, no que tange a impossibilidade de penhora do bem constrito no 

auto de penhora/avaliação, nunca é demais lembrar que somente é 

possível postular direito alheio em nome próprio nas hipóteses previstas 

em lei, o que torna despiciendo sobre a ilegitimidade da embargante 

EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE para pleitear a restituição do 

veículo em comento. Nesta toada, alguns tribunais pátrios já firmaram 

entendimento: “EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AUTOMOTOR. 

REGISTRO EM NOME DA EMBARGANTE, IRMÃ DO EXECUTADO. VEÍCULO 

ACHADO NA POSSE DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA 

INDICANDO QUE O BEM ERA VISTO NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E, 

SEGUNDO A EX-MULHER, O CARRO ERA DELE, QUE PAGAVA AS 

PRESTAÇÕES. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE QUE PASSA PARA O 

POSSUIDOR, NÃO DESFEITA PELA EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA 

PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002199719, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir 

Gubert, Julgado em 18/12/2009)” Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À PENHORA 

opostos por EULLENIZIA PEREIRA MATOS em face de MARLEY PEREIRA 

DE ASSUNÇÃO para anulação da constrição sob o bem ora em comento, 

com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme preceitua os art.s 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 27 de Novembro de 2017. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000578-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000578-07.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

APARECIDO DE SOUZA FILHO Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000393-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WENDER 

RODRIGUES DA CRUZ Considerando que o pleito aduzido em sede de 

tutela provisória não refere-se ao pedido, mas sim ao âmbito probatório, 

mister sua análise no momento adequado. Diante do exposto, deixo de 

analisar referido pedido, eis que na verdade não se trata de tutela 

provisória mas sim de ônus probatório e determino que aguarde-se a 

audiência já aprazada. Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RIBEIRO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000509-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RONAN 

RIBEIRO CARVALHO Diante do pagamento da obrigação, intime-se o 

exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, salientando 

que o silêncio será interpretado como integral quitação da obrigação. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-69.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE STACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 
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MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NERI STEFFENON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRO BIASIBETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

ELEONORA BISSOLOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010318-69.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ELIETE 

STACH Não havendo impugnação pelo exequente, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo credor, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos e legais. Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal 

e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região. Acaso o valor do débito seja inferior à 60 

(sessenta) salários mínimos de referência, autorizo a substituição do 

Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo 

do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigos 3º caput e 

17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001. 

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. Água Boa, 20 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001762-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOUGLAS TEIXEIRA SILVA Considerando que na audiência de conciliação 

o advogado do reclamante postulou por dilação probatória em audiência de 

instrução e julgamento, determino a remessa dos presentes autos ao Sr. 

Juiz Leigo, para que perfaça o aprazamento em questão. Cumpra-se. 

Água Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-16.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO BUENO GUEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010080-16.2015.8.11.0021 REQUERENTE: ADOLFO 

BUENO GUEDE Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados 

pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Apesar de alegar que 

justificara anteriormente o não comparecimento em audiência, o fato de 

não ter sido tal pedido analisado e não ter sido dispensada a presença da 

parte não ilide a necessidade de seu comparecimento pessoal. Forçoso 

então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando. Eventual entendimento fático ou jurídico 

explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no 

âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior. Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento. No entanto, atento ao princípio da cooperação e considerando 

que, malgrado não seja caso de acolhimento integral da justificativa do 

autor, manifestara-se ele nos autos antes da solenidade, torno sem efeito 

a condenação da parte ao pagamento das custas processuais. Sem 

custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios na presente 

fase processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 7 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001230-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIANE 

ALVES DA SILVA Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 
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ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. Alega a parte que não 

houvera a manifestação judicial acerca da necessidade de devolução em 

dobro de valores. Apesar de não ter sido tal trespassado em sentença, 

resta clara a impossibilidade de seu acolhimento, eis que a parte não 

pagara nada. Ora, se não houver qualquer pagamento, não há falar em 

restituição. Assim, verificando este órgão jurisdicional a existência de vício 

que macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos 

– e, no mérito, dou-lhes provimento para inserir o seguinte trecho no 

dispositivo da sentença: INDEFIRO o pedido de restituição de parcelas 

pagas, seja em dobro ou de forma simples, eis que não houvera qualquer 

pagamento. Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios 

na presente fase processual, eis que incabíveis. 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. Considerando que já houvera 

o pagamento da condenação, intime-se a requerente para manifestar-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 7 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-36.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8020005-36.2015.8.11.0021 REQUERENTE: JULIA 

LUIZA DA SILVA Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 7 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010226-91.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI T. BOECK - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0011499A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARTINS DE BITENCOURT OAB - RS0066048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010226-91.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ERNANI T. 

BOECK - ME Diante da ausência de manifestação do exequente quanto 

aos embargos à execução apresentados pelo executado, conclui-se que 

não detém o exequente interesse no prosseguimento da ação, eis que os 

embargos somente pleiteavam a suspensão do feito. Diante do exposto, 

determino o arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento à pedido da parte. Cumpra-se. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010209-55.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARRUDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010209-55.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ANTONIO 

ARRUDA DA SILVA De rigor, a suspensão da presente ação. Com efeito, 

em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, consoante 

termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 
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processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010209-55.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARRUDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010209-55.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ANTONIO 

ARRUDA DA SILVA De rigor, a suspensão da presente ação. Com efeito, 

em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, consoante 

termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE FIDELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001495-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARINETE FIDELES DOS SANTOS Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000121-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PEREIRA VALADARES 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 ocorrência de seu cumprimento, conforme 

noticiado no id nº 12195257 e 12195291. 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 

11902766, 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. Dispensado, em primeiro 

grau de jurisdição, o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 55 caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas 

que em caso de recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme 

Súmula 07 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão 

pela douta Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências 

previstas no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 
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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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CESAR DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001584-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RUBENS 

CESAR DE CASTRO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 11938167). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BORGES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001796-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SALETE 

BORGES DE MORAIS O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro 

de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12021292). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001788-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

PEREIRA DA COSTA FILHO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12020219). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 
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recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDSON DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001394-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

EDSON DE ANDRADE Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001396-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAQUEL 

RIBEIRO SANTIAGO Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001419-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA Trata-se o presente de embargos 

de declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001364-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANO DA SILVA FERREIRA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000987-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LINDALVA GOMES SOARES Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO ALVES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000539-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GETULIO 

ALVES PINTO Trata-se de cumprimento de sentença em que, realizados 

alguns atos processuais, a executada compareceu aos autos, informando 

o pagamento integral do débito. Ato contínuo, a exequente postulou o 

respectivo levantamento por meio de alvará judicial. Vieram-me os autos 

conclusos. 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 prejuízo, 

defiro o pedido de transferência de valores na forma postulada, devendo 

referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações. 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. Água Boa, 20 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000273-86.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCIELA CANDIDA DA SILVA Tratam-se os presentes autos de ação 

de indenização por danos morais, em que, antes mesmo de recebida a 

inicial, o próprio autora arguiu a incompetência do Juízo. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório, passo a decisão. O artigo 51, inciso III, da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: III - quando for 

reconhecida a incompetência territorial; Pois bem, considerando que a 

incompetência territorial, mais branda que a incompetência em razão da 

matéria é apta a ensejar a extinção do feito, no âmbito dos Juizados 

especiais e, tendo em vista que a própria autora arguiu a incompetência 

desse Juízo, de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, 

cumprindo ao autor, caso queira, ajuizar eventual ação, perante Juízo 

competente. Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas 

ou honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010326-75.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MC AUTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DAIANY MEDEIROS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010326-75.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MC AUTO 

PECAS LTDA - EPP Tratam-se os presentes autos de execução/processo 

em fase executiva onde, tentada a penhora de valores por meio do 

sistema BACENJUD, não foram encontrados valores passíveis de penhora 

em nome do devedor. Não tendo apresentado nos autos qualquer pedido 
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de penhora, a parte exequente limitou-se a postular pela expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar 

comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder 

Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento 

de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do conhecido 

congestionamento processual e ineficácia do princípio constitucional da 

razoável duração do processo. No caso dos autos, verifica-se que a 

parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações que 

integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação de 

bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste em 

perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos é de natureza 

puramente privada, de forma que a intervenção judicial na contenda deve 

resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e 

condução das questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário 

acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, 

mormente quando se trata de litigante que é devidamente representado por 

advogado constituído, o qual detém plenas possibilidades de, por exemplo, 

requerer certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito 

acerca da existência de bens em nome do executado. Quanto à este 

último, saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria eventual 

negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade de um veículo é, em 

tese, de menor significância do que a de um imóvel e, como é cediço, as 

informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer interessado 

dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais informações 

que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o endereço do 

proprietário. Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede 

mundial de computadores, é possível claramente perceber a plena 

possibilidade do fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações 

perquiridas, sendo comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de 

outras unidades da Federação a menção inclusive à forma como deve 

dar-se tal solicitação e a documentação que deva acompanhá-la. Citemos, 

exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do Estado de 

M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. 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. (grifos nossos). 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. Ademais, o artigo 53, parágrafo 

4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar 

que: § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Infere-se de tal regramento que, não existindo bens penhoráveis de 

propriedade do devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em 

razão da comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da 

Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010182-04.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. N. SPENTHOF - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010182-04.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: L. F. N. 

SPENTHOF - ME Tratam-se os presentes autos de execução/processo em 

fase executiva onde, tentada a penhora de valores por meio do sistema 

BACENJUD, não foram encontrados valores passíveis de penhora em 

nome do devedor. Não tendo apresentado nos autos qualquer pedido de 

penhora, a parte exequente limitou-se a postular pela expedição de pedido 

de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da informação 

que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar comum, 

nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação. O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando 

se trata de litigante que é devidamente representado por advogado 

constituído, o qual detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer 

certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca 

da existência de bens em nome do executado. Quanto à este último, 

saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria eventual negativa do 

órgão de trânsito, eis que a propriedade de um veículo é, em tese, de 

menor significância do que a de um imóvel e, como é cediço, as 

informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer interessado 

dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais informações 

que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o endereço do 
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proprietário. Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede 

mundial de computadores, é possível claramente perceber a plena 

possibilidade do fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações 

perquiridas, sendo comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de 

outras unidades da Federação a menção inclusive à forma como deve 

dar-se tal solicitação e a documentação que deva acompanhá-la. Citemos, 

exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do Estado de 

M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. 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. (grifos nossos). 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. Ademais, o artigo 53, parágrafo 

4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar 

que: § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Infere-se de tal regramento que, não existindo bens penhoráveis de 

propriedade do devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em 

razão da comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da 

Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD CASTANHEIRA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA OAB - MT8228/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001133-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RONALD 

CASTANHEIRA COELHO Tratam-se os presentes autos de ação onde, 

citado, o requerido alegou a incompetência da Justiça Estadual. Intimada a 

requerente, esta concorda com a incompetência citada, requerendo o 

encaminhamento dos presentes autos à Justiça Federal em Barra do 

Garças. No entanto, reconhecida a incompetência deste juízo, entendemos 

que o caso é de extinção do feito. Isso porque, no âmbito dos Juizados 

Especiais, o reconhecimento da incompetência territorial – que é uma 

competência inclusive prorrogável – é causa de extinção do feito. Assim, 

não há porque atribuir ao reconhecimento de modalidade diversa de 

incompetência consequência diversa, mormente quanto à competência 

material. Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 54 caput do citado regramento de regência. Considerando 

que o feito tramita na plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar 

a devolução de documentos à parte requerente. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 20 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1024762 Nr: 6074-34.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1024762

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 14h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027211 Nr: 7729-41.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcineis Damas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1027211

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 14h45min 

(MT).
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PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1022913 Nr: 4834-10.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandro Orlandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Código n°: 1022913

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 13h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1022346 Nr: 4449-62.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Edicarlos de Lima Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1022346

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 10h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027212 Nr: 7730-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeirlon de Cassio Aires Costa, Ezequiel 

Machado Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1027212

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 16h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1025197 Nr: 6335-96.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDENICE PAIVA DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Égonn Victor Lourenço 

Brasil - OAB:OAB/GO 39.489

 Código n°: 1025197

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 15h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1026997 Nr: 7572-68.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saul Caetano Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1026997

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 15h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027747 Nr: 259-22.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelington Carlos Oliveira Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código n°: 1027747

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 07h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1024985 Nr: 6215-53.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleuza Almeida da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1024985

Vistos, etc.
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Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.04.2018, às 15h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1028652 Nr: 854-21.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Valence da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1028652

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 16h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027781 Nr: 288-72.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezio Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1027781

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 07h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116638 Nr: 6604-72.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 116638

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 16.05.2018, às 10h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1026961 Nr: 7546-70.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1026961

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 19.04.2018, às 16h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 117081 Nr: 199-83.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Aparecido Batista Suares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 117081

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 14h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107177 Nr: 910-25.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 107177

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 15h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1022548 Nr: 4598-58.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código n°: 1022548

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 10h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106574 Nr: 614-03.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Marcos Brito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 106574

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 09h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100921 Nr: 2772-65.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vital Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 100921

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 08h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 93702 Nr: 2920-13.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Batista de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1024630

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 20.04.2018, às 08h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1024630 Nr: 6004-17.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleicimar Cardoso Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1024630

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 20.04.2018, às 08h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88139 Nr: 2566-22.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudismar Ribeiro dos Passos, Silvaldo Ribeiro 

dos Passos, Guilherme Ribeiro dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 Código n°: 88139

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 20.04.2018, às 08h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34728 Nr: 3739-86.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Beserra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 834728

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 02.05.2018, às 16h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 117020 Nr: 143-50.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 117020

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 02.05.2018, às 10h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97301 Nr: 662-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Marcelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO CORREA MENDES 

NETO - OAB:31794

 Código n°: 97301

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 02.05.2018, às 15h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97276 Nr: 645-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 97276

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 02.05.2018, às 14h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83309 Nr: 2146-51.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Roberto Galli Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Código n°: 83309

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 04.05.2018, às 07h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33254 Nr: 2263-13.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Graciano Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 33254

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 17.05.2018, às 07h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 121971 Nr: 3451-94.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeclei Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 121971

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 14.05.2018, às 15h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104724 Nr: 5082-44.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Silva, Marcos Ribeiro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 100208

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 05.04.2018, às 10h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.
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CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1024631 Nr: 6005-02.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fabio Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1024631

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 20.04.2018, às 07h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 92986 Nr: 2322-59.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 92986

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.04.2018, às 16h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 121061 Nr: 2889-85.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Cazimiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 121061

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 14.05.2018, às 09h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103108 Nr: 4185-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson André de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 103108

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 14.05.2018, às 08h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 115798 Nr: 6042-63.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelicio dos Passos Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 115798

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 14.05.2018, às 07h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 109805 Nr: 2339-27.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Ferreira Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 109805

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 14.05.2018, às 07h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1025324 Nr: 6393-02.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozei Alves Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1025324

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 
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desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.04.2018, às 13h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84807 Nr: 3644-85.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo Brandão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 84807

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 16.05.2018, às 07h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94582 Nr: 3568-90.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Pereira dos Santos, Antonio Volmir 

Calegari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 94582

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 14.05.2018, às 15h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86077 Nr: 584-70.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weidila Peres Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 86077

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 29.05.2018, às 12h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 119075 Nr: 1609-79.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uiris Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 119075

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 12h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98636 Nr: 1457-02.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moreira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 98636

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 14h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 121530 Nr: 3159-12.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni de Souza Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 121530

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 15h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027801 Nr: 301-71.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Roberio Viana
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1027801

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 07h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1023121 Nr: 4964-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clenilton da Silva Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1023121

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 08h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 118544 Nr: 1248-62.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Aparecido Perciliano, Adriana Batista 

dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 118544

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 16.05.2018, às 07h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 115906 Nr: 6115-35.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 115906

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 14.05.2018, às 14h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112724 Nr: 4043-75.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Sousa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 112724

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 28.05.2018, às 07h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1022547 Nr: 4597-73.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Cardoso Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1022547

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 16h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94177 Nr: 3277-90.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 94177

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 16h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias
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 Cod. Proc.: 101196 Nr: 2931-08.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Rumão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 101196

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 28.05.2018, às 12h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37411 Nr: 2013-43.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Damas Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 37411

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 06.07.2018, às 12h40min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104388 Nr: 4920-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gomes Mourão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 104388

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 28.05.2018, às 14h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103356 Nr: 4370-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 103356

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 08h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95665 Nr: 4277-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denilson Ferraz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 95665

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 07h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83442 Nr: 2279-93.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Guia Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 83442

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 18.05.2018, às 07h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1022473 Nr: 4543-10.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Sena Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1022473

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 28.05.2018, às 16h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
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Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99289 Nr: 1837-25.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Pereira Nunes de Sousa, 

Uanderson Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 99289

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 04.05.2018, às 15h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104747 Nr: 5093-73.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 104747

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 03.05.2018, às 15h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1025898 Nr: 6806-15.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Pereira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1025898

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 09h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106772 Nr: 719-77.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 106772

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 04.05.2018, às 12h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98625 Nr: 1446-70.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcanjo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 98625

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 03.05.2018, às 14h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1022546 Nr: 4596-88.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1022546

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 28.05.2018, às 10h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101758 Nr: 3246-36.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Kauara Fabio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Código n°: 101758

Vistos, etc.
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Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 28.05.2018, às 08h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103110 Nr: 4187-83.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Lopes Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato de Moraes - 

OAB:13330-A

 Código n°: 103110

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 09h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 115414 Nr: 5761-10.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronnie Von Barros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6.883-A, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171

 Código n°: 115414

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 04.05.2018, às 14h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 26816 Nr: 1267-49.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:13215-B

 Código n°: 26816

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 03.05.2018, às 12h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 1923-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrey Gomes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 99444

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 16.05.2018, às 13h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 82594 Nr: 1437-16.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Delmiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 Código n°: 82594

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 16.05.2018, às 07h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116005 Nr: 6184-67.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Machado de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 116005

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 16.05.2018, às 09h00min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 121679 Nr: 3264-86.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 121679

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 16.05.2018, às 12h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 119372 Nr: 1809-86.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odeir Aparecido Valentim Junior, Marcelo 

Eduardo Dias Parlandim, Honorio Pereira dos Reis Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 119372

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 16.05.2018, às 13h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1023701 Nr: 5330-39.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Benedito de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1023701

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 08h30min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1023255 Nr: 5030-77.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Leodorio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 1023255

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 08h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22317 Nr: 348-97.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICIO SEBASTIÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da parte Requerente, intimado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição do INSS de fls. 

151/154.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-65.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NETO PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 09/04/2018 , às 10:10 

horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-94.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BELO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEY LEMES BARBOSA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 16/04/2018, às 9:00 

horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-73.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)
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ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 16/04/2018 , às 9:30 

horas (MT).

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54032 Nr: 238-95.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça,no R$ de 46,84(quarenta e seis reais e oitenta e quatro 

centavos) no prazo de 05(cinco0 dias, para cumprimento do mandado o 

depósito deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 13190 Nr: 2457-96.2003.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSOB BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, TATYANE CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE - 

OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102629 Nr: 3267-51.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 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 a manifestar-se 

sobre a certidaona CERTIDAO NEGATIVAO do senhor Oficial de Justiça, 

no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133258 Nr: 476-07.2018.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDSD, MHDSD, MEDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 Vistos etc.

 1) Diante da certidão de fl. 18 e considerando que a autora é assistida 

pela Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES SANTOS, OAB/MT 23.409/O, para promover a defesa dos 

interesses do EXECUTADO.

 2) Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 02 (duas) URH.

 Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado não 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 ao advogado nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição.

 § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”

 Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 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.

 3) ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, 

do referido Provimento.

4) INTIME-SE o advogado mencionado para manifestar no que de direito.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 15 de Março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108376 Nr: 787-66.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GUIDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, em consonância com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 95/96. Por 

consequência, mantenho as Requisições já expedidas, caso não se tenha 

oficiado para o seu cancelamento, tornando sem efeito a determinação do 

ultimo parágrafo da decisão de fls. 100.Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 07 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104344 Nr: 4363-04.2015.811.0008

 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: WRS, KRDS, SILVANA REIS, ERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, ACE SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16.545-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança Cumulada com Pedido de Danos Morais, 

proposta por WENDER REIS SILVA, KARINE REIS DA SILVA e ENZO REIS 

SILVA, menores representados por sua genitora SILVANA REIS em face 
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de TELEFONICA BRASIL S/A.

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização da exequente, 

para promover o andamento no processo conforme certidão do oficial de 

justiça de fls. 57.

 Verifica-se, desde então, que o feito encontra-se paralisado em cartório, 

há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por WENDER REIS SILVA, KARINE REIS DA 

SILVA e ENZO REIS SILVA, menores representados por sua genitora 

SILVANA REIS em face de TELEFONICA BRASIL S/A.

 Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais. Isento-a, contudo, ao pagamento de 

honorários advocatícios.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Barra do Bugres/MT, 19 de fevereiro de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37079 Nr: 3467-05.2008.811.0008

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598, SUE ELLEN B. SAMPAIO - OAB:11.366

 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 em 05 dias 

manifestar o interesse processual sob pena de extinção

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111867 Nr: 2824-66.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, em consonância com o art. 487, I, do Código Processual Civil, e 

art. 1.723, do Código Civil, para reconhecer a sociedade de fato havida 

entre as partes, e decretar a sua dissolução. 24. Determino a meação do 

bens adquiridos no decorrer do relacionamento na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada cônjuge, sendo que, não havendo 

comprovação de propriedade, determino a meação de possíveis direitos 

possessórios adquiridos, sobre eventual(ais) mobília(s) e 

motocicleta(s).25. Sem condenação em custas e honorários, vez que o 

feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.26. Averbe-se a presente 

decisão no assentamento do Registro Civil.27. Oficie-se ao Titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação.28. Transitando em julgado, arquive-se, 

promovendo-se as baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92011 Nr: 2134-08.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FELIX DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA CAMACHO - 

OAB:11.335/MT, KELLY BECKER - OAB:8.666/MT, RODRIGO NUSS - 

OAB:16.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de Ação Trabalhista proposto por Jaime Felix do Nascimento 

em face do Município de Barra do Bugres-MT (qualificados nos autos).

 2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para comparecer a pericia designada (fls. 153), 

assim como intimado por diversas vezes para manifestar-se nos autos 

(fls. 143/145, fls. 152/153), contudo manteve-se inverte e deixou 

transcorrer in albis o prazo sem manifestação.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

3. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

4. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia, fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

5. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 5. Custas pendentes, se houver, pela parte autora.

 6. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115744 Nr: 5220-16.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE LONGO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Tutela Antecipada de Urgência, em Caráter Antecedente 

ajuizada por Henrique Longo Sandri em face do Paulista Saúde S.A 

(qualificados nos autos), em que a parte Autora argumenta a parte autora 

que sofreu problemas de saúde que o levaram a procurar tratamento 

médico com a empresa requerida sendo que na data de 19/07/2016 firmou 

contrato de prestação de serviços médicos pelo prazo de 09 (nove) 

meses, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) que seriam pagos com uma 

entrada no valor R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e o restante em 

11 (onze) parcelas de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) com 

vencimento no dia 05 de cada mês a partir do mês de setembro de 2016. 

Relata que ao começar fazer uso do medicamento da forma prescrita o 

requerente teve as mais diferentes reações tais como: insônia, taquicardia 

e queimação no rosto. Por este motivo, no dia 25/08/2016 requereu a 

rescisão do contrato, bem como a anulação das duplicatas emitidas, 

conforme previa o contrato. Por sua vez a requerida encaminhou 

correspondência ao autor em que o obrigava a pagar o valor de R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) sendo que R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais) na entrada e os restante seriam para pagamento 03 (três) 

primeiras duplicatas. Não tendo o autor realizado os pagamentos a 

requerida protestou a duplicata com o vencimento no dia 05/09/2016, 
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situação que fez com que o autor viesse até ao judiciário para que a 

requerida se abstenha de realizar os protesto, bem como sustar o 

protesto já realizado. Devidamente citada, a parte requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo sem apresentar contestação. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. De proêmio, 

anote-se que a parte requerida foi devidamente citada, consoante certidão 

de fls. 120, e nada manifestou (fls. 126), dessa forma, não se 

desincumbiu o Demandado na comprovação de causa excludente de sua 

responsabilidade ou, ainda, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito da Autora – art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual deve ser 

imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. 

Ocorre que, apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente entre 

consumidor e fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - 

art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, 

econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé 

existente nas relações de consumo em favor do consumidor não se 

apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser relativizada diante dos 

fatos e fundamentos contido nos autos, além das regras de experiência 

comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, 

privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim 

precípuo do Direito. Assim, muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure 

diversos instrumentos facilitadores do exercício dos direitos introduzidos 

por este diploma em nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador 

favorecer a confecção de decisões injustas e desprovidas de um mínimo 

de elementos que possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a 

chamada justa causa. Dessarte, diante deste caráter eminentemente 

protetivo, o Código de Defesa do Consumidor elenca, de forma 

exemplificativa, uma série de direitos do consumidor no art. 6 º, dentre os 

quais se destacam o direito à informação, transparência, boa-fé, inversão 

do ônus da prova, reparação integral pelos danos causados e a vedação 

de que sejam impostas pelo fornecedor práticas abusivas. Cuidando a 

hipótese vertente de relação de consumo e presentes os requisitos 

caracterizadores, deve o ônus da prova ser invertido com base no art. 

6.º, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte Autora 

e verossimilhança de suas alegações. Tal inversão se baseia na 

necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. Por essa 

razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. Ademais, essa 

norma visa equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor. Sendo assim, faz-se necessário reconhecer que as normas 

do CDC são de ordem pública e de grande interesse social, por força de 

diretivas constitucionais – art. 5º, XXXII e 170, V, da CRFB/88. A 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. No caso dos autos, 

verifica-se que o autor após iniciar o tratamento médico e fazer o uso dos 

medicamentos prescritos teve as mais diferentes reações tais como: 

insônia, taquicardia e queimação no rosto, gerando, portanto, riscos à sua 

saúde e insatisfação quanto ao atendimento realizado pela parte 

requerida. Importante salientar que embora o requerente não tenha 

comprovado nos autos as reações oriundas dos medicamentos 

receitados, vislumbra-se que o consumidor não está vinculado com o 

fornecedor/prestador de serviços de maneira ad aeternum. Nesse sentido, 

a insatisfação do cliente/paciente com o serviço pode gerar reclamação 

ou desistência do contrato. Até porque a continuidade na má prestação do 

serviço resulta no descumprimento do que foi prometido e nada mais 

natural do que exercitar o direito de rescisão contratual, afinal, o 

consumidor busca satisfazer suas necessidades e não é justo que 

suporte eventual serviço inadequado e que não lhe agrada. Ademais, são 

comuns, ainda, as “cláusulas de fidelização”, no entanto, ainda assim, é 

pressuposto da fidelização a qualidade do serviço, porque ninguém pode 

ser obrigado a manter contrato de prestação de serviço ineficiente. 

Anote-se, ainda, que a ineficiência/insatisfação do serviço é motivo para a 

rescisão antecipada do contrato, independentemente do pagamento de 

qualquer multa. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial, posto que confirmo a liminar deferida às fls. 41/43-v°, para 

DECLARAR rescindido o contrato entre as partes a partir da notificação 

extrajudicial (25/08/2016 – fl. 31), e, DETERMINAR a sustação dos 

protestos em nome do autor a partir da rescisão a contratual, bem como 

que a parte requerida se ABSTENHA de cobrá-los de qualquer forma, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação do decisum, 

passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte 

à data da intimação, sob pena do pagamento de multa cominatória 

equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da data do 

descumprimento do termo ad quem. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas do processo, bem como de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante 

disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

 P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86022 Nr: 1824-36.2013.811.0008

 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: ANTONIO ALVES VIANA, Alexandro da Silva Miranda, 

MARCOS DA SILVA LOPES, SALVADOR CARDOSO DA SILVA, ROOSE 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA, GEZIELY FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:MT 13.451, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 38. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte julgo extinto, com resolução de mérito o presente feito e, 

CONDENO o Município de Porto Estrela-MT a pagar à parte autora as 

importâncias relativas ao 13° (décimo terceiro do salário), bem como 1/3 

constitucional de férias, correspondentes aos períodos aquisitivos 

descritos na inicial, acrescido de juros de mora e correção monetária nos 

termos do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 

11.690/2009 e, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulado pela 

parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 39. 

Isento de custas. 40. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110736 Nr: 2184-63.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA GOMES - 

OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a) MARIA 

LUCILIA GOMES OAB/SP 84.206- para providência a diligência do senhor 

oficial de justiça, para cumprimento do mando de Busca e apreensão, no 

prazo de 05(cinco dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134462 Nr: 1230-46.2018.811.0008

 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): LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a) GIULIO 

ALVARENGA REALE OAB/MT 15.484-A, para providência a diligência do 

senhor oficial de justiça, para cumprimento do mando de Busca e 

apreensão, no prazo de 05(cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28883 Nr: 1397-49.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES SANTOS E CIA LTDA, 

EDILEUZA DE SOUZA SANTOS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar=se 

acerca das pesquisas realizada as fls, 15/160, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em 

caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, 

determino, desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116430 Nr: 5648-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DEUNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e Intimo o (a) advogado (a) do(a) autor(a), o(a) S(a) FABIULA 

MULLER KOENIG OAB/PR 22819- para providência a PREPARO DA Carta 

Precatória, para cumprimento do mando de Busca e apreensão, na cidade 

de Dianantino/MT no prazo de 05(cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53274 Nr: 4026-54.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO & GUIMARÃES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO RINCO COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:OAB/MS 19.171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:OAB/MS 

18.941, LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar-se 

acerca da do bloqueio do Bancejud de fls. 53/54, no prazo 15(quinze), 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110221 Nr: 1847-74.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ENDOCLINICA CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPITANGA INDUSTRIA DE CIMENTOS DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar-se 

acerca da do bloqueio do Bancejud de fls.57/56, no prazo 15(quinze), 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132825 Nr: 159-09.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEM 

- OAB:23411/O

 Autos: 159-09.2018.811.0008 - Código: 132825.

DESPACHO

Considerando que o requerido informou que no dia 01 de fevereiro de 

2018, por volta das 01h20, a vítima teria ido até a sua casa proferir 

ameaças e insultos, conforme fotos anexadas aos autos, intime-se a 

ofendida para comparecer em cartório, no prazo de 24 horas, se 

manifestar acerca das referidas alegações.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 09 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134527 Nr: 1265-06.2018.811.0008

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I-

Antes de deliberar acerca da instauração do incidente de insanidade 

mental, intime-se a Defesa, em nome do procurador Humberto Morais 

Gomes, OAB/MT 22449 para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

laudos técnicos que formaram a convicção do Juízo de Campo Novo do 

Parecis/MT em substituir a pena privativa de liberdade em medida de 

segurança, em razão da imputabilidade.

II-

Com o decurso do prazo, independentemente da juntada de documentos, 

vista ao Ministério Público.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134589 Nr: 1310-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CICERO DA SILVA, REGINALDO 

JOSE PEREIRA, EDER MARQUES DE SOUZA, MARCONDES DA SILVA 

SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 RA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

01/10/2015)Além disso, a maneira de execução do crime demonstra a 

periculosidade concreta do acusado, uma vez que, em tese, participou da 

conduta delituosa, consistente na subtração de coisa alheia móvel com 

emprego de arma de fogo.Ademais, a atuação concertada de três 

pessoas na ação ilícita bem acentua o periculum libertatis.Evidencia-se o 

periculum libertatis a justificar a custódia cautelar a fim de se garantir a 

ordem pública, qualificada como estado de tranquilidade social e respeito a 

bens e pessoas, instituições e autoridades. Conjunto de normas que não 

podem ser alteradas pela vontade particular. São os fins a serem atingidos 

pelo Estado ou que norteiam a sua ação . O ato, em tese, praticado 

demonstra a periculosidade concreta do denunciado na participação do 

crime de roubo mediante emprego de arma de fogo.Não é demasia deixar 

assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão 

preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem 

outra cautelar diversa da prisão .Frise-se: o indeferimento do pleito não 

está pautado na simples gravidade do delito em tela, mas porque se fazem 

presentes os requisitos da custodia preventiva. Por derradeiro, também 

inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, 

além de se tratar de roubo, no caso vertente não está excluída, por inteiro, 

a possibilidade de fixação do regime fechado.De outro norte, a 

primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, constituem 

requisitos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125792 Nr: 4084-47.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DELSON FORTES VAZ, JOSEMAR 

PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/0

 Autos: 4084-47.2017.811.0008 - Código: 125792

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I-

Verifica-se que o acusado Josemar Porfírio de Souza Silva compareceu à 

lide após a realização da instrução processual e apresentou defesa (fl. 

169), bem como incidente de insanidade mental – autos 

1265-06.2018.811.0008, código 134527, em apenso.

Instado a se manifestar, o MPE manifestou pela realização de toda 

instrução processual em respeito ao crivo do contraditório e da ampla 

defesa, indicando, por sua vez, as testemunhas (fls. 171/172).

A Defesa não apresentou objeção quanto a prova emprestada em 

conformidade com o princípio da economia processual (fls. 175/176).

II-

Verifica-se que a instrução processual em relação ao acusado Francisco 

Delson Fortes Vas se findou, aguardando apenas a apresentação de 

memoriais.

Considerando que o denunciado Josemar Porfírio de Souza Silva integrou 

a lido após o término da instrução, bem assim manejou incidente de 

insanidade mental (autos de código 134527), visando conferir efetividade 

da tutela jurisdicional, assim como a duração razoável do processo 

(CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII) DETERMINA-SE o desmembramento do feito 

(CPP, art. 80).

Em seguida, abra vista dos autos às partes para apresentarem alegações 

finais, na forma de memorial, iniciando-se pelo MPE, no prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 403, § 3º do Código de Processo 

Penal.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132825 Nr: 159-09.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEM 

- OAB:23411/O

 Posto isso, na forma do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

REVOGA-SE a aplicação de medidas protetivas previstas na Lei n.º 

11.340/06 que LARISSA CRISTINA DE SOUZA postula em face de 

FERNANDO BALESTERO porque não mais se sustentam.Ciência ao 

MPE.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se.Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 19 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: 1000078-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 20 de março de 2018. Senhor(a) 

REPRESENTANTE LEGAL DA JESSE MARCELO CLÁUDIO MACHADO & CIA 

LTDA - ME, nome fantasia “MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES”, 

localizada na Rua João Gregório da Silva, nº 93-N, Bairro Jardim São João, 

na cidade de Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000, Telefone: (65) 3332-1020 

ou (65) 9.9911-8842. 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: 24/04/2018 Hora: 13:20 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000078-43.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 2.974,78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: 

ARLETE RODRIGUES DA CRUZ 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) 

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: 1000076-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 20 de março de 2018. Senhor(a) 

Representante Legal da JESSE MARCELO CLÁUDIO MACHADO & CIA 

LTDA - ME, nome fantasia “MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES”, 

localizada na Rua João Gregório da Silva, nº 93-N, Bairro Jardim São João, 

na cidade de Nova Olímpia/MT, CEP: 78.370-000, Telefone: (65) 3332-1020 

ou (65) 9.9911-8842. 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: 24/04/2018 Hora: 13:40 , no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000076-73.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 1.938,62; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: 

ADRIANA DA SILVA SANTOS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ELIEZER WIGUER CARMO SILVA Gestor(a) Judiciário(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: 0500362-16.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO , 20 

de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. 

Processo: 0500362-16.2015.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILMAR DE SOUZA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) 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: 1000074-06.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FERREIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 20 de março de 2018. Senhor(a) 

Representante Legal de CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - EPP, NIRE 51.200.189.800, localizada na Avenida Joaquim Mariano 

de Miranda, n.º 316, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Barra do 

Bugres/MT, CEP: 78.390-000 A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 24/04/2018 

Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000074-06.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 1.199,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CONSTRUTEM MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte Ré: RONALDO FERREIRA 

MARTINS 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, FRANSCIELLE CRISTINA 

SORATI Gestor(a) Judiciário(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: 1000601-26.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE SOUZA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 1000601-26.2016.8.11.0008 EXEQUENTE: NEIDE DE SOUZA 

RIBEIRO EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos etc. INTIME-SE a executada 

CLARO S/A, na pessoa do seu advogado e, em não possuindo, 

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

da dívida no valor de R$ 9.324,11 (nome mil trezentos e vinte e quatro 

reais e onze centavos), conforme planilha apresentada no Id. 12100670, 

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, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 20 de Março de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-88.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Executada 

da r. DECISÃO ID do documento 11915823. “...INTIME-SE a parte 

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

do débito no valor de R$ 9.231,69 (nove mil, duzentos e trinta e um reais e 

sessenta e nove centavos), fixada no título judicial, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º do Código de Processo Civil... ..”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA EVANGELISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Executada 

da r. DECISÃO ID do documento 11950202. “...Intimem-se a parte 

executada, 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 pelo exequente, sob pena de 

não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento 

(artigo. 523, § 1º, do CPC).....”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500542-32.2015.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Executada 

da r. DECISÃO ID do documento 11974405. “...Intime-se a executada, na 

pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da dívida, conforme planilha apresentada no Id. 

9676697, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC)......”O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500089-37.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EVERALDO LINS DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da da r. 

DECISÃO ID do documento 11801162. “...Isto posto, reconheço a 

incompetência deste juízo para julgar e processar o presente feito, e 

declino a competência para Justiça Federal.......”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: 0500047-22.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da da r. 

DECISÃO ID do documento 11995824. “...INTIMEM-SE ambas as partes 

acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias........”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: 1000019-26.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da da r. 

DECISÃO ID do documento 12021460. 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.........”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29997 Nr: 53-33.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLTON PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, que decorreu o prazo de 15 dias, 

para juntada do cálculo atualizado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61748 Nr: 2759-81.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELL DE SOUZA LIMIRO ME, MICHELL DE 

SOUSA LIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61748

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

 Defiro o requerimento de fl. 13/14. Cite-se o executado por mandado de 

citação no endereço constante da inicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução oferecendo bens à 

penhora.

 Citado o devedor, e este se mantendo inerte, intime-se o exequente para, 

em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito à regular tramitação 

do processo, atentando-se a secretaria para o item 2.8.1.6 da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68185 Nr: 1988-35.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDSB, GIOVANI DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, PROCURADOR (A) DO MUNICÍPIO DE CAMPO 
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NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código nº 68185

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos a Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as homenagens do 

juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39963 Nr: 219-60.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JORGE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DILIGIÊNCIA FAZENDAS PÚBLICAS

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96287 Nr: 250-70.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILEY VILARINDO DE ALMEIDA 

ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96287

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação Monitória visando o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento devidamente instruído com documentos que 

constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo (art.700, CPC).

2. Assim, expeça-se mandado monitório de pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, consignando 

que, em caso de imediato cumprimento, ficará o requerido isento do 

pagamento dos valores referentes as custas (art.701, §1º, CPC), podendo 

ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo Civil, opor embargos 

e assim suspender a eficácia do mandado inicial.

 3. Em caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74559 Nr: 1836-50.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO CAMARGO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 1836-50.2015.811.0050 (Código 74559)

Recuperando: Givaldo Camargo de Figueiredo

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 224.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

___03__/___07__/2018, às ____13_h___30__min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis – MT19 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.: 60145 Nr: 1129-87.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 Autos nº: 1129-87.2012.811.0050 (Código 60145)

Recuperando: Marlon Ferreira da Silva

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 329.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

__17___/__07___/2018, às ___13__h___30__min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis – MT19 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.: 90621 Nr: 2197-96.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOÃO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Autos nº: 2197-96.2017.811.0050 (Código 90621)

Recuperando: Gilmar João Teixeira

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 34.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

____10_/___07__/2018, às ____13_h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis – MT19 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93894 Nr: 4123-15.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDO, BOS, SOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISIANE SOARES DOURADO - 

OAB:3.075/TO, HELDER PEREIRA LINHARES - OAB:6.149/TO, SINOMAR 

PEREIRA DO NASCIMENTO - OAB:6.186/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4123-15.2017.811.0050 (Código 88556)

Requerente: André Junior Francisco Pinto

Requerido(s): Janete Dias de Oliveira e outros

Vistos.

Trata-se de ação de Reconhecimento de Paternidade post mortem com 
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pedido de tutela antecipada ajuizada por André Júnior Francisco Pinto em 

face de Janete Dias de Oliveira e outros, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Às f. 34 foi deferido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, bem 

como, determinado o apensamento dos autos ao feito de código nº 90331 

que trata de ação de inventário do espólio do de cujus Idesio André 

Siebert.

O autor apresentou aditamento à inicial (f. 35).

Manifestação do Ministério Público às f. 37.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário

DECIDO

De início, recebo o aditamento da inicial, nos termos do artigo 329, inciso I, 

do Código de Processo Civil, considerando que até a presente data não 

houve a citação dos requeridos, conforme prescreve a norma 

mencionada.

- DA TUTELA DE URGÊNCIA

O autor pugna pela tutela provisória de urgência antecipada, a fim de 

suspender a ação de inventário e ação de alvará judicial em tramitação 

nos autos de código nº 90331 e nº 90227.

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, 

conforme preceitua o caput do artigo 300 do NCPC.

Confira-se:

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.

Assim, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito e o 

perigo da demora, para que a tutela seja antecipada em juízo de cognição 

sumária.

Partindo dessas premissas, observo que a probabilidade do direito, 

alegado pela parte autora, não está devidamente consubstanciada nos 

autos, pois, das provas aportadas às f. 16-20, não há nada que 

demonstre a convivência amorosa entre a genitora do autor e o falecido, 

tampouco, documentos que torne credível a paternidade biológica.

No que corresponde ao perigo de dano ao resultado útil da demanda, há 

que mencionar que, ainda que o resultado da presente ação comprove o 

direito real do autor para atuar no polo passivo das ações que tratam da 

partilha do espólio, não vislumbro a necessidade da suspensão daqueles, 

dada a possibilidade de reserva do quinhão cabível ao autor, até 

comprovação do vínculo paterno alegado.

Assim, ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de 

urgência pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da 

demora, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada de urgência.

Sem prejuízo determino a reserva da cota parte cabível ao investigante, 

para o caso de comprovada a filiação genuína e, via de consequência, 

cumpra-se imediatamente a decisão de f. 34 na sua integralidade, uma vez 

que, os autos sob o código nº 90331 ainda não foram, efetivamente, 

apensados ao presente feito.

Após o cumprimento do parágrafo anterior, certifique-se e junte-se cópia 

desta decisão aos autos a serem apensados.

Designo audiência de conciliação para o dia __04_/__06_/_2018 às 

__09_h_00__min (art. 335 do CPC).

Citem-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 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.: 92913 Nr: 3526-46.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORI STEINKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3526-46.2017.811.0050 (Código 92913)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Flori Steinke

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Flori Steinke, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 60-63 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __30___/___08__/2018, às 

__16___h__30___min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3490 Nr: 1024-33.2000.811.0050

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

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

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO DEL GROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito, 

visto que o Ar restou negativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89106 Nr: 1257-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, NEUTO GRAZIOLA, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos 

autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27920 Nr: 1339-80.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPITACIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9916-B, Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89466 Nr: 1486-91.2017.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de REMETE-LO para ao setor de correio para que 

seja encaminhado os autos à comarca deprecante, devolvendo a 

supra-identificada carta precatória, sem cumprimento, face o decurso de 

prazo em que a presente carta precatória encontra-se paralisada nesta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84150 Nr: 3257-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIBERT MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LUIZ CERVI, TELMO CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209.931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, acolho a preliminar de falta de interesse de agir e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Custas 

pela parte autora, observando o disposto no Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.Com o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 09 de março de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82842 Nr: 2430-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMAS ANDRZEJEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183/MT, Tairo Domingos Dartora - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 (...).DECIDO.•Da carência da ação:Sem delongas, rejeito a preliminar de 

carência da ação, uma vez que analisando minuciosamente os autos, 

observo que a demanda ajuizada pela parte autora se mostra cabível, uma 

vez que os documentos apresentados nos autos não se confundem com 

o direito de ação, mas configura tão somente ônus processual à parte, 

porque os requeridos deixaram de apresentar as cópias das Cédulas 

Rurais nsº 86/01245-2, 90/00033-8 e 90/00106-0 a fim de que o primeiro 

pudesse apurar eventuais valores cobrados a maior.Diante disso, rejeito a 

preliminar de carência da ação arguida pela parte requerida.Não havendo 

mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.Por 

conseguinte, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir em cinco dias, sob pena de julgamento do feito no 

estado em que se encontra.Com o decurso do prazo, certifique e tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80810 Nr: 1216-04.2016.811.0050

 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: CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA 

SORDI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12.529-A/MT, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, 

SÉRGIO SILVA MURITIBA - OAB:8423/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90609 Nr: 2190-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA REZENDE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 2190-07.2017.811.0050 (Código 90609)

Recuperando: Ana Paula Rezende de Almeida

Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial (f. 144-145), defiro o pedido de 

f. 143.

Assim, em razão da unificação da pena e, nos termos do art. 33, §2º, “b”, 

do CP, o regime a ser fixado deve ser o semiaberto.

Outrossim, considerando o que o regime semiaberto nesta comarca é 

cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para ingresso da 

reeducanda no referido regime:

I - Comparecer em audiência admonitória que designo para o dia 

____24_/__04___/2018, às ____15_h__30___min, munida de 

comprovante de residência, sob pena de expedição de mandado de prisão 

em seu desfavor;

II - Permanecer em sua residência, localizada em Campo Novo do Parecis, 

nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos 

demais dias de folga;

III - Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;

IV - Não se ausentar da comarca de Campo Novo do Parecis, sem 

autorização judicial;

V - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de 

cada mês;
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VI - Não portar quaisquer tipos de armas;

VII - Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo 

de bar, boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;

VIII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

IX - Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar drogas 

proibidas.

Intime-se a recuperanda e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 20 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.: 96713 Nr: 504-43.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BORGES ARCANJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 504-43.2018.811.0050 (Código 96713)

Recuperando: Mário Borges Arcanjo

Vistos.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Designo audiência admonitória dia ___24__/__04___/2018, às 

____15_h__15___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 20 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.: 32843 Nr: 2874-10.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTONIO BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - 

OAB:5959-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LIMOEIRO DE 

LIVEIRA - OAB:17.711 BA, ANA PAULA BERNADO - OAB:132.031, 

ARTUR AKIO KAYANO - OAB:8.884MS, CARLA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:93759/MG, EDITH REBOUÇAS MENDONÇA - OAB:19672/MG, 

ELISANGELA FERNANDES - OAB:33709 PR, KINDIVALL BIÃO SANTOS - 

OAB:84.348 MG, MIRELLA MARIA MONTEIRO - OAB:4.537 MT, 

NELSON LUIZ PALOMINO - OAB:139102/SP, NELSON PASCHOALOTTO 

- OAB:8.530-A, PAULA REGINA GASPARETTO - OAB:34483/PR, RITA 

DE CASSIA KALIL DUQUIA - OAB:55374/RS, ROUCINÉIA DE MELO 

MOREIRA - OAB:14.174 DF, SYLVIA CYNIRA DOS SANTOS ROCHA 

PINTO DE CARVALHO - OAB:8.042 CE

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados, para que no prazo legal, querendo, ofereça 

embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96559 Nr: 427-34.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONTINO NUNES CINTRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 427-34.2018.811.0050 (Código 96559)

Recuperando: Leontino Nunes Cintra Filho

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 18.

Assim, designo audiência admonitória dia ___17__/__04___/2018, às 

____13_h__30___min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90375 Nr: 2022-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ANTONIO RICARDO 

GIACOMET, FERNANDO LUIS GIACOMET, MÁRIO VICENTE SPONCHIADO, 

SILVIA FERNANDA GIACOMET, ESPÓLIO DE IVONE LÚCIA GIACOMET, 

LUIS CARLOS LORO, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, ANDREIA CERVO 

STEFANELLO, MARCELA MICHEL STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:24858/PR

 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 as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, face o 

teor dos documentos acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66721 Nr: 740-34.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO FLORENCIO SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 740-34.2014.811.0050 (Cód. 66721)

Recuperando: Sinvaldo Florencio Simão

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 121.

Assim, designo audiência de admonitória para o dia ___10_/__04__/2018 

às ___13_h_30___min.

Outrossim, proceda-se a unificação das penas, nos termos do art. 111 da 

LEP.

Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27364 Nr: 777-71.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANINHA ELVIRA DALL AZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, indique o número do CPF da 

parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 158-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA PLANT SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COM. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostado 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97338 Nr: 827-48.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE CARAZINHO/RS, LEMOS, SEVERO E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARINHO LEMOS DOS SANTOS 

- OAB:RS/15982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65205 Nr: 3240-10.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE SÁ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATAS APARECIDO 

GUIMARÃES SUCUPIRA - OAB:OAB/PR 42.382

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83880 Nr: 3096-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA-EPP, GENUIR GALIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA., INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4810 Nr: 16-84.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO, ARMANDO JACINTO BROLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 20 de março de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26815 Nr: 237-23.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 
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OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, 

ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostado 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 2287-46.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA LIMA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000054-83.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

03/05/2018 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 20 de Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71404 Nr: 396-21.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Borges da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17.826A, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033, José Alberto 

Couto Maciel - OAB:OAB/DF 513

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

itimação da parte autora, no prazo de 15(qinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitóriode fls. 169/175, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129450 Nr: 5461-21.2017.811.0051

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVdSN, THFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAFN, ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:, Aparecida Voine de Souza Neri - OAB:8740-A/MT, 

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142720 Nr: 1603-45.2018.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que nesta data 19/03/2018, que o(a) Defensor(a) Dr(a). Juliano 

Botelho de Araújo tomou ciência do R. Despacho / Descisão / Sentença, 

ficando devidamente intimado nos termos do art. 5º. § 6. da lei 11.419/06.

Primeira Vara Cível, Campo Verde

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140544 Nr: 629-08.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welvisson da Silva Xavier Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/06/2018, às 08h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140657 Nr: 677-64.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 
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OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/06/2018, às 08h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142734 Nr: 1608-67.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Conceição Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/06/2018, às 09h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142290 Nr: 1417-22.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Marques de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/06/2018, às 09h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140554 Nr: 638-67.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Farias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/06/2018, às 13h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143427 Nr: 1963-77.2018.811.0051

 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: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Walker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:13308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1963-77.2018.811.0051 - 143427 (...) Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente para autorizar a medida 

prevista no art. 1º, § 1º, IV, da Lei 13.301/06, permitindo o ingresso 

forçado de agentes públicos no imóvel do Requerido. Nos termos do art. 

2º da Lei 13.301/06, o ingresso deverá preservar, tanto quanto possível, a 

integridade do imóvel. Em caso de impedimento ao cumprimento da 

presente ordem, fica desde logo autorizado o auxílio à autoridade policial. 

Caberá ao Requerente, agora na forma do art. 3º da mesma lei, a 

apresentação de relatório circunstanciado acerca da diligência, 

informando as condições do imóvel, as medidas sanitárias adotadas e as 

necessárias para o restabelecimento da segurança da área, bem como as 

recomendações ao proprietário. Sem prejuízo, CITE-SE o Requerido, 

pessoalmente, para contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 19 de março de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118699 Nr: 577-46.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR FLECK - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 577-46.2017.811.0051 - 118699

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

Não havendo oposição de embargos monitórios por parte dos Requeridos, 

nos termos do art. 701, § 2º, do NCPC, CONSTITUI-SE, de pleno direito, o 

título executivo judicial.

Uma vez que a demanda 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, pois, a manifestação do Requerente. Em não havendo 

requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior provocação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141092 Nr: 878-56.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dany José de França

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE AGUIAR - 

OAB:24215/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 
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DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108084 Nr: 1877-77.2016.811.0051

 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: Neuza Pereira Corrêa

 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:

 Autos n° 1877-77.2016.811.0051 – 108084

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119166 Nr: 816-50.2017.811.0051

 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: Majareth Fonseca Lemos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133774 Nr: 7762-38.2017.811.0051

 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: Cleuzentino Ramos da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO a produção de prova pericial e testemunhal.Quanto a prova 

testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de junho de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as Partes, 

pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). (...) NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso 

(...).INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistente técnico, caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez 

que o Requerido já apresentou seus quesitos, o Requerente poderá, se 

assim quiser, indicar os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo 

de quinze dias, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no 

prazo máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado 

nos 10 (dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes 

para que apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa 

hipótese, DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, 

nos termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de março de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117574 Nr: 6154-39.2016.811.0051

 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: Mariluce Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Movel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Autos n° 6154-39.2016.811.0051 - 117574

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Nos autos do processo nº. 6155-24.2016.811.0051, Id. 117575 foi 

reconhecida a conexão do feito com os supracitados.

Assim, APENSEM-SE estes autos.

Após, VOLTEM-ME conclusos para saneamento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121724 Nr: 1958-89.2017.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1958-89.2017.811.0051 - 121724

Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 22 de maio de 2018, às 15:30 de Mato Grosso, oportunidade em 

que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128038 Nr: 4762-30.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josuellen Rodrigues Casimiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE, citando-se a Parte Executada para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento do débito executado, ou para que, 

querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por 

meio de embargos.

Poderá ainda, em reconhecendo o débito, efetuar o parcelamento da dívida 

nos moldes do art. 916 do NCPC.

Cumprida a finalidade da carta, DEVOLVA-SE com as homenagens do 

juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143421 Nr: 1962-92.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1962-92.2018.811.0051 - 143421

Indenização

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Dada a antecipação da Requerente, o Requerido poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação (art. 335, II, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137874 Nr: 9746-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cézar Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Teodoro de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9746-57.2017.811.0051 - 137874

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Inventariante.

 Transcorrido o prazo solicitado, INTIME-SE o Inventariante para que de 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121135 Nr: 1702-49.2017.811.0051

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1702-49.2017.811.0051 - 121135

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente.

Assim, INTIME-SE o Requerido, pessoalmente, a fim de que indique o local 

onde pode ser localizado o bem da garantia, desde logo promovendo-se 

sua apreensão, sob as penas da lei.

Na hipótese de não saber a exata localização do bem, deverá o Requerido 

indicar para quem procedeu à venda do veículo.

Em seguida, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus Procuradores, 

para que requeira o que de direito. Deverá, ainda, o Requerente dizer 

sobre a pertinência da conversão do rito nos termos do art. 4 do 

Decreto-Lei 911-69.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 137232 Nr: 9421-82.2017.811.0051

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°9421-82.2017.811.0051 - 137232

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

POSTERGO a análise do pedido de conversão do procedimento em 

execução para após a tentativa de busca e apreensão do bem, bem como 

de citação do Requerido.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a última decisão exarada nos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127964 Nr: 4735-47.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Souza Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 MT, Marcelo Álvaro Campos N. Ribeiro - OAB:15445/O, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 Autos n° 4735-47.2017.811.0051 - 127964

Declaratória

 Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente para em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os 

novos documentos apresentados pelos Impugnados.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130179 Nr: 5840-59.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5840-59.2017.811.0051 - 130179

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142961 Nr: 1725-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1725-58.2018.811.0051 - 142961

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, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143166 Nr: 1835-57.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Camargo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1835-57.2018.811.0051 - 143166

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “soldador”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 11.800,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 240 prestações com valores decrescentes, sendo a primeira 

no valor de R$ 495,60 e a última de R$ 4.268,48.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143167 Nr: 1836-42.2018.811.0051

 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: Gilson Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1836-42.2018.811.0051 - 143167

Revisão Contratual

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 330, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, a ação 

que tenha por objeto a revisão de contrato só poderá ser regularmente 
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recebida se a inicial se fizer acompanhada dos cálculos que demonstrem 

o valor incontroverso da dívida.

Assim, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda à inicial, 

apresentando o valor incontroverso da dívida, por meio dos cálculos 

corretivos, sob pena de indeferimento.

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.: 143172 Nr: 1841-64.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Pereira Papa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1841-694.2018.811.0051 - 143172

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – esta só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 No mais, embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.

POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de alteração 

dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143299 Nr: 1896-15.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesio Epaminondas Matos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1896-15.2018.811.0051 - 143299

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “operador de 

máquinas”, teria adiantado o pagamento de R$ 10.000,00 à Requerida, 

obrigando-se à entrega de 240 prestações com valores decrescentes, 

sendo a primeira no valor de R$ 428,40 e a última de R$ 3.689,71.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143284 Nr: 1887-53.2018.811.0051

 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: Rogério Perrut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1887-53.2018.811.0051 - 143284

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “vendedor”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 10.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 72 prestações mensais de R$ 971,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143220 Nr: 1865-92.2018.811.0051

 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: TG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdC, MVCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1865-92.2018.811.0051 - 143220

Revisão de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Requerida, na pessoa sua Representante Legal, para que 

compareçam à audiência de mediação, a ser realizada perante o Núcleo 

de Conciliação desta Comarca, na data oportunamente designada pela 

Sra. Conciliadora.

INTIMEM-SE o Requerente e seu ilustre Procurador, a fim de que 

compareçam à audiência.

Por fim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 1º, § 2º, da 

Lei de Alimentos.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 1707-37.2018.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdAdS, DFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA IVO DOS SANTOS - 

OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1707-37.2018.811.0051 - 142932

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE o Executado para, em 3 (três) dias, comprovar o pagamento 

integral das prestações urgentes, assim consideradas as três últimas 

vencidas antes do ajuizamento e as que se vencerem durante o trâmite 

processual, ou justificar a impossibilidade de assim proceder, sob pena de 

ser-lhe decretada prisão civil por até 3 (três) meses, sem prejuízo do 

protesto da sentença (art. 528, § 3º, do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

 Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada Parte exequente.

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° da Lei 

1.060/50.

 Por fim, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme estabelece o art. 

189, II, do NCPC.

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.: 143071 Nr: 1781-91.2018.811.0051

 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: Sandra dos Santos Simplicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone da Silva Tenor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1781-91.2018.811.0051 - 143071

Resolução Contratual

Decisão.

Vistos etc.

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela (ou de seus efeitos, 

como preferem alguns) específico ou genérico, à semelhança dos pedidos 

cautelares, têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final.

 Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto pertinente a postergação da análise do pedido liminar, assim 

assegurando o respeito ao contraditório.

Realmente, se bem observadas as razões iniciais, identifica-se a 

imputação de mora à Requerida desde o mês de maio de 2015.

Ora, se a pretensão da Requerente pôde aguardar quase três anos para o 

ajuizamento da ação correspondente, dúvida não há de que pode esperar, 

ao menos, a integralização do polo passivo.

 Decido.

POSTERGO, pois, a análise do pedido de antecipação de tutela.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 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

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135790 Nr: 8662-21.2017.811.0051

 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: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Tonsis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Processo n° 8662-21.2017.811.0051 (Código 135790).

Ação de Cobrança.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por COOPERATIVA DOS 

COTONICULTORES DE CAMPO VERDE em face de RUBENS TONSIS, 

ambos qualificados no presente feito.

Extrai-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do acordo 

de Ref. 19, postulando pela sua homologação para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, servindo como título executivo judicial.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes à Ref. 19 e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 19 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94161 Nr: 2060-82.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemir Carlos Agnolin, Matheus Luan Agnolin, Gustavo 

Henrique Agnolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Carvalho Sousa, Transportadora 

Verdes Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio José Coutinho 

Medeiros - OAB:7921/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes à ref. 20 e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. No mais, 

quanto ao pedido de liberação de valores formulado pela parte autora, 

dadas às inconsistências apresentadas nos autos, especialmente o fato 
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dos extratos de refs. 30, 35, 38, 39 e 55 evidenciarem transferência 

bancária para a conta de ALTEMIR (refs. 30, 35, 38, 39 e 55) e do próprio 

requerido informar o estorno do valor endereçado para conta-poupança 

do menor (ref. 70), CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca da 

existência de valores depositados nos autos.Sem prejuízo, DETERMINO a 

intimação pessoal da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize os pagamentos da cota parte do menor, mediante depósito 

judicial vinculado aos presentes autos. CONSIGNE-SE, por oportuno, que 

as prestações vencidas deverão ser pagas em parcela única e as 

vincendas mediante depósito a ser realizado até o dia 10 (dez) de cada 

mês, judicialmente. Após, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise 

do requerimento de liberação de valores.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 19 de março de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136286 Nr: 8918-61.2017.811.0051

 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: Fiat Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Elza Henches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8918-61.2017.811.0051 (Código 136286).

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos etc.

FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, instituição financeira já 

qualificada, propôs ação de busca e apreensão em face de MÁRCIA ELZA 

HENCHES, também já qualificada.

Extrai-se dos autos que a parte autora desiste de prosseguir com o 

processo e pleiteia a sua extinção, sem resolução do mérito (Ref. 15).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que a parte requerente 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 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, 19 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115654 Nr: 4983-47.2016.811.0051

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FILHO E CORONEL LTDA ME, 

Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, IMPULSIONO estes autos à 

expedição de documentos, para citação da parte requerida por oficial de 

justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98468 Nr: 3579-92.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Noboru Kojima

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

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 3455-41.2017.811.0051

 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: A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, 

Wellington de Araújo Castro, Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, 

Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero, Mara Rúbia Felito, 

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, ROMERO AGRICOLA ME, Banco 

Bradesco S/A, Tobiano Agropecuária Ltda, Cooperativa dos 

Cotonicultores de Campo Verde, Rosangela Aparecida Correia, Banco 

Rabobank International Brasil S/A, Rodrigues Garcia & Garcia Ltda, 

Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - Cooperverde, Banco de 

Lage Landen Brasil S/A, Scania Banco S/A, Agricola Roque Ltda, 

Guimarães Agricola Ltda, CCAB AGRO S.A., Ancora Sup Agricola Ltda, 

COOPERPLUMA, CONTABILIDADE EXATA, Tocantins Refrigerantes S/A, 

Miguel Humberto Librelotto, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Bayer S/A, 

Cooperativa de Crédito de Livre ADM. ASSC. Do Vale do São 

Lourenço-Sicredi, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, Eduardo 

Alves Marçal - OAB:13311/MT, Jayme Brown da Maia Pithon - 

OAB:8.406/BA, Karina Ribeiro Novaes - OAB:197105, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15280, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - 

OAB:SP/98.709, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990, Sadi 

Bonatto - OAB:10011/PR, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT, 

Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, DETERMINO a intimação das recuperandas, por DJE e 

pessoalmente, para que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS e SOB PENA DE 

DESTITUIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES (art. 64, da Lei de 

Recuperação Judicial e Falência): a)DEMONSTREM o cumprimento da 

determinação contida no item “J.1”, de ref. 27. Para tanto, deverão acostar 

aos autos prova da adesão ao parcelamento dos débitos 

tributários;b)JUSTIFIQUEM os pagamentos indicados na folha 06 do laudo 

de ref. 93 e, também, a inclusão de débitos sem origem documental ou de 

negócio subjacente na primeira lista de relação de credores. 

c)ESCLAREÇAM o descompasso entre o resultado operacional bruto do 

GRUPO FELITO nos meses de maio/2017 a janeiro/2018 e os respectivos 

saldos bancários, devendo informar o destino dos recursos das receitas 

apuradas no período. d)COMPROVAREM a regularidade do pagamento das 

custas e despesas processuais, eis que o último pagamento ocorreu no 

mês de dezembro, ou seja, há mais de 02 (dois) meses, restando, ainda, a 

quitação de 04 (quatro) parcelas. (...)Por fim, diante do erro material 

noticiado pela administradora judicial, ORDENO a inclusão dos credores e 

respectivos créditos descritos no petitório de ref. 96, na 2ª Lista de 

Credores apresentada na ref. 89.Após, CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público, nos termos da decisão de ref. 27.INTIME-SE e CUMPRA-SE.Campo 

Verde-MT, 19 de março de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126364 Nr: 4004-51.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa dos Santos Nogueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araujo Júnior - 

OAB:15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 99723 Nr: 3956-63.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Guilherme Fernandes Gardelin - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, José Luis Finocchio Júnior - 

OAB:208779/SP, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca dos documentos 

juntados pela parte requerida, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106687 Nr: 1443-88.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroeste Sementes S/A, Marisa Vacaro 

Mattiolo, Pedro Hermes Vacaro, Eloy Luiz Vacaro, Acquilino José Vacaro, 

Nereu Roque Vacaro, Airton Vacaro, Sonia Bernadete Vacaro de 

Carvalho, Bernardo Dario Vacaro, Márcio Vaccaro, Ivone Aparecida 

Vacaro, Gelson Vacaro

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

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Any Heloísa Genari Peraça - 

OAB:109341, Claudia Liguori Affonso Maluf - OAB:SP/178.763

 Processo n° 1443-88.2016.811.0051 (Código 106687)

Execução Fiscal.

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de AGROESTE SEMESNTES 

LTDA E OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida, ordenando a citação da parte devedora (Ref. 04).

À Ref. 19, a parte executada comparece aos autos comprovando depósito 

judicial no valor de R$ 202.089,80 (duzentos e dois mil oitenta e nove reais 

e oitenta centavos).

Em seguida, os executados pugnam pela extinção do feito em razão do 

pagamento (Ref. 24).

Intimada acerca do pedido de extinção, a parte exequente requer a 

transferência da importância de R$ 183.718,08 (cento e oitenta e três mil, 

setecentos e dezoito reais e oito centavos) e seus respectivos 

rendimentos para a conta corrente da PGE. Com relação ao valor 

excedente, pugna para que seja transferido para os autos da execução 

Fiscal nº 2856-39.2016.811.0051, código 110917 ou nº 

3066-90.2016.811.0051 código 111372, ambos movidos em face da 

executada (Ref. 32).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que a exequente postula pela liberação do valor 

depositado para conta da PGE até o valor da execução e a transferência 

do montante excedente para outros autos de execução fiscal movidos em 

desfavor da executada.

Diante disso, INTIME-SE a parte devedora para manifestar-se no prazo de 

05 (cinco) dias acerca do petitório de Ref. 32.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 02 de fevereiro de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 99526 Nr: 3911-59.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856

 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 

IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 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 os títulos executivos acostados aos autos (fls. 11) nos valores de 

R$ 44.661,97 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e 

noventa e sete centavos) e R$ 34.746,67 (trinta e quatro mil, setecentos e 

quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), importâncias que 

deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

primeira apresentação à instituição financeira (17/10/2011 e 15.09.2011), 

bem como atualizada monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a contar da 

data prevista para apresentação do próprio, ou seja, 15/10/2011 e 

15.09.2011.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143057 Nr: 1772-32.2018.811.0051

 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: Valdir Furtado do Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1772-32.2018.811.0051 - 143057

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “operador de 

máquinas”, teria adiantado o pagamento de R$ 15.000,00 à Requerida, 

obrigando-se à entrega de 120 prestações mensais de R$ 659,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143168 Nr: 1837-27.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Silva Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1837-27.2018.811.0051 – 143168

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “salgadeiro”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 4.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 60 prestações de R$ 1.178,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de DireitoAutos n° 1837-27.2018.811.0051 – 143168

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “salgadeiro”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 4.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 60 prestações de R$ 1.178,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143636 Nr: 2041-71.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Aparecida Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2041-71.2018.811.0051 - 143636

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

A Requerente ajuizou duas ações revisionais, a primeira tombada sob o 

número acima citado, a segunda sob o número 1475-25.2018.811.0051, Id. 

142444, ambas para a análise de dois compromissos de compra e venda 

de imóveis urbanos. Na primeira ação, a discussão gira em torno dos 

direitos sobre o lote 10 da Quadra 31 do Residencial Greenville, ao passo 

que, na segunda, discutem-se os encargos relativos ao lote 06 também da 

Quadra 31, também do Residencial Greenville.

Não se compreende por que motivo se procedeu ao ajuizamento de duas 

ações para a discussão de uma mesma tese jurídica, aplicável a dois 

contratos que, à exceção do número do lote, são perfeitamente idênticos.

Seja como for, fato é que, ao menos num primeiro momento, a aquisição de 

dois lotes urbanos, com entrada total de R$ 11.000,00, com prestações 

mensais de aproximadamente de mil reais, parece incompatível com o 

benefício da gratuidade da Justiça.

A melhor investigação se mostra mesmo necessária, inclusive para 

eventual revogação do benefício anteriormente concedido à Requerente.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento 

dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento.

No mais, JUNTE-SE cópia do presente despacho na ação registrada sob 

nº. 1475-25.2018.811.0051, Id. 142444.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6669 Nr: 1023-40.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 INTIMO o exequente nos termos do item "c" da decisão de folhas 147/149: 

"... c) Frustrada a busca de valores em contas da parte executada, 

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

INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6597 Nr: 952-38.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas José Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 INTIMO a parte exequente nos termos do item "c" da decisão de folhas 

156/161: "...c) Frustrada a busca de valores em contas da parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126949 Nr: 4266-98.2017.811.0051

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIS HOSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 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 (BOM CLIMA), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142801 Nr: 1636-35.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alteones do Rosario Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O

 Autos n° 204-78.2018.811.0051 (139767)

 Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para interrogatório do Acusado ALTEONES DO 

ROSÁRIO RODRIGUES para realizar-se no dia 16 de abril de 2018, às 

15h50min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se o Acusado.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 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: 8010263-57.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-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)

 

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

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54140 Nr: 784-48.2016.811.0029

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustivel Roncador Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO LOBO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI SALES DE BARROS - 

OAB:29478

 Vistos

Defiro o pedido de fls. 627/628.

 Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65763 Nr: 639-21.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIGA, FINATTI & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Recebo a inicial.

 Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

 Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta 

Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 

5.478/68.

 Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da Lei n°. 

5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência.

 Nos termos do artigo 334, § 8º do Novo Código de Processo Civil, as 

partes deverão ser cientificadas de que o não comparecimento 

injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e poderá ser arbitrado multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.

 Ainda deverão ser cientificadas, que ambas as partes deverão 

comparecer à solenidade acompanhada de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 13675 Nr: 1600-79.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Cappellaro, Lucélia Proença 

Cappellaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:31694/PR, Jozelene Ferreira de Andrade - 

OAB:41737, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira. - OAB:6.005A/MT

 Vistos

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Banco 

do Brasil em face de João Carlos Cappellaro e Lucélia Proença Cappellaro.

 As partes manifestaram nos autos, colacionando um termo de acordo, 

renegociando o débito exequendo (fls. 162/166), sendo sido homologado e 

determinada a suspensão do feito.

 Por conseguinte, a parte autora manifestou nos autos, aduzindo ter 

ocorrido a quitação integral do débito, nos termos pactuados no acordo.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Acerca da extinção do processo de execução, o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, estabelece que a satisfação da obrigação 

comporta em extinção.

No caso dos autos, tendo as partes formulado acordo, bem assim tendo o 

autor noticiado a quitação do montante devido, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Custas conforme acordado.

 Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20441 Nr: 1164-18.2009.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Henrique Bimbato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S/A, Itau XL Seguros Corporativos s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245/MT, Edyen Valente Callepis - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT, Giancarlo João Fernandes - OAB:14470-A, Murilo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:4062 OAB/MT.

 Vistos, etc.

 Considerando o trânsito em julgado do acordão de fls. 665-verso, bem 

como a informação de depósito judicial referente aos honorários 

sucubenciais (fls. 668/669) intime-se o advogado da parte requerida para 

trazer aos autos os dados bancários necessários para expedição do 

respectivo alvará.

 Com as informações, expeça-se o alvará eletrônico.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48599 Nr: 928-56.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Pereira Brilhante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Isto posto, julgo parcialmente procedente, conforme artigo 487, I, do 

NCPC, para condenar o Município de Canarana a pagar a seguintes verbas 

ao requerente:•Adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por 

cento) para os meses trabalhados em 2013;•Verba reflexa de décimo 

terceiro sobre o adicional de insalubridade;•Adicional noturno no 

percentual de 20% (vinte por cento) para os meses trabalhados em 2014, 

à razão de uma hora noturna por dia trabalhado (jornada das 04h ás 

10h);•Verbas reflexas de férias, décimo terceiro salário e terço de férias, 

sobre o adicional noturno.E improcedentes os demais pedidos.Correção 

pelo INPC, desde a data em que deveriam ter sido pagos (mês a 

mês).Juros em 1% a.m. desde a citação.Honorários devidos pela defesa 

do requerente em 10% do proveito obtido.Honorários devidos pela defesa 

da requerida em 10% do proveito obtido, podendo tais serem debitados do 

montante, a ser pago ao requerente.Montante a ser apurado em liquidação 

de sentença.Sem custas.PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48589 Nr: 920-79.2015.811.0029

 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): MOACIR DOS PASSOS FRANCA - ME, MEIRE 

DOS PASSOS FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por MOACIR DOS 

PASSSO FRANCA-ME contra a exequente BANCO DO BRASIL S/A. 

Assevera que o titulo de crédito está ilegível e que não assinado por duas 

testemunhas. (fls. 40/46).

A requerida repeliu as teses (fls. 75/77)

É o relato. Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade é um remédio processual admitido na 

fase executiva (ou processo de execução) tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, sempre que o executado quiser alegar matéria que possa 

ser conhecida de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, 

pressupostos processuais e nulidades. Nesse tom, a precisa lição do 

mestre Humberto Teodoro Júnior sobre o tema:

 “Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução 

forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de 

execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição 

pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo 

executivo. (...) Entre os casos que podem ser cogitados na exceção de 

pré-executividade figuram todos aqueles que impedem a configuração do 

título executivo ou que o privam da força executiva, como, por exemplo, as 

questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda 

à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional 

executiva.184 Está assente na doutrina e jurisprudência atuais a 

possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, 

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao 

procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria 

de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus 

pressupostos processuais.185” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de 

Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo 

de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro 

Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

pág.877-878)

Passemos à apreciação da demanda propriamente dita.

A primeira tese, de que o título de crédito está ilegível não encontra 

fundamento nos autos, por mera leitura de fls. 11/18 (nota de crédito 

comercial).

A segunda, também não merece amparo, dado que não é requisito 

fundamental deste título de crédito, conforme o artigo 28 da Lei 

10.931/2004 e pacífica jurisprudência, como a Súmula 14 do TJSP.

ISTO POSTO julgo improcedente a exceção de pré-executividade de fls. 

70/80, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Sem custas, nem honorários.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento à presente execução em 

15 (quinze) dias.

PRI.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43885 Nr: 247-23.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair Alves Pereira-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, MARCELO 

AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:14774/A-10337 M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano André Frizão - 

OAB:8340-B

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Emilio Nage Haddad Coutinho, e Requerido: na 

pessoa de seu procurador Luciano André Frizão, para que se manifestem, 

no prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia recursal, 

requerendo o que for cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 2611-65.2014.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calcário Vale do Araguaia s/a, CAIO PENIDO DALLA 

VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:7814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Maria Cecília Galbiatti de Oliveira, e Requerido: 

na pessoa de seu procurador Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, 
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GUILHERME LEITE RODRIGUES, para que se manifestem, no prazo legal, 

acerca do retorno dos autos da instancia recursal, requerendo o que for 

cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57053 Nr: 2484-59.2016.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Siqueira Trovo, IVANILDA VIEIRA TROVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGINO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700, KAUANY FLORENTINO PONTES - 

OAB:360301

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, e 

Requerido: na pessoa de seu procurador KAUANY FLORENTINO PONTES, 

Sergino Antonio do Nascimento Neto e CLEBER COSTA GONÇALVES DOS 

SANTOS, para que se manifestem, no prazo legal, acerca do retorno dos 

autos da instancia recursal, requerendo o que for cabível.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-67.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY SOUSA CARRIJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Numero do Processo: 

8010064-67.2017.8.11.0029 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: VALDECY SOUSA CARRIJO Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 829 do Novo Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação 

principal, juros e eventuais custas e honorários advocatícios. Não 

efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via 

do mandado de citação, proceder de imediato à penhora de bens do 

executado, imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a 

transmissão de bens móveis dá-se pela simples tradição - lavrando o 

respectivo auto, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Novo 

Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, intime-se o devedor para 

comparecimento à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

opor embargos, nos mesmos autos, verbalmente ou por escrito, nos 

termos do artigo 53, parágrafo 1º da lei n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que os embargos somente poderão 

versar sobre matéria constante no artigo 52, inciso IX da lei de regência 

dos Juizados Especiais. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 18 de 

dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-36.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NESSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RALPH RAILL RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 10 de janeiro de 2018. Darwin De Souza Pontes 

Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40310 Nr: 2689-79.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosileu CN Cunha & Cia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40436 Nr: 2751-22.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio de Souza Neves

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40862 Nr: 2638-68.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Beto de Moraes

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 3304-69.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudy Muxfeldt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 312 de 541



 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2003 Nr: 505-39.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Gomes da Silva, Wirys Ataídes da 

Silva

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

- OAB:16.691/A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Darci Melo Moreira - OAB:2626, FABIANA NASCIMENTO 

DE SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da sentença prolatada nos autos, em síntese transcrito: "ANTE O 

EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, na forma do art. 924, II do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, 

extinguindo-se o feito com julgamento de mérito. No tocante ao petitório de 

fls. 459/501, deixo de conhece-lo por se tratar de pessoa estranha à lide, 

bem como por matéria não afeta aos presentes autos. Desentranhe-se, e 

restitua-se ao peticionante para que, querendo, ingresse com a ação 

própria. Levante-se o valor depositado em favor dos executados por 

alvará, conforme decisão de fls. 450/452. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40726 Nr: 2699-26.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilney Madeira

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40628 Nr: 2666-36.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Alves R. Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Aparecido de Oliveira 

- OAB:7549/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40551 Nr: 3293-40.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruiter Barbosa

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40493 Nr: 2472-36.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Canavarros

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37405 Nr: 3950-50.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Beatriz Guimarães Neto

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36392 Nr: 3135-53.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Luiz de Figueiredo

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 32636 Nr: 2018-27.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Saturnino de Azevedo

 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, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2003 Nr: 505-39.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Gomes da Silva, Wirys Ataídes da 

Silva

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

- OAB:16.691/A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Darci Melo Moreira - OAB:2626, FABIANA NASCIMENTO 

DE SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ANTE O EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, na forma do art. 924, II 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, 

extinguindo-se o feito com julgamento de mérito.No tocante ao petitório de 

fls. 459/501, deixo de conhece-lo por se tratar de pessoa estranha à lide, 

bem como por matéria não afeta aos presentes autos. Desentranhe-se, e 

restitua-se ao peticionante para que, querendo, ingresse com a ação 

própria.Levante-se o valor depositado em favor do executado por alvará, 

conforme decisão de fls. 450/452.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79800 Nr: 1095-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES COELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o advogado do Exequente, intimado 

pela imprensa, juntar aos autos a Guia de Recolhimento, referente a 

diligência do Oficial de Justiça. Assim, IMPULSIONO o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, para intimar o Advogado da parte 

autora, pela imprensa, para manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 46702 Nr: 1171-20.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernando de Oliveira e Silva, Valéria Cristina de 

Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Solva Alves, Valdir Alves 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adnilson Neto Oliveira Batista - 

OAB:OAB/MG 128.693, Victor Luciano de Oliveira - OAB:OAB MG 

158.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. DEFIRO o pedido de fl. 132. Expeça-se carta rogatória para citação dos 

requeridos no endereço ali indicado.

 II. Com a expedição da missiva, intime-se a parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos os seguintes documentos, imprescindíveis para a transmissão, via 

diplomática, da carta rogatória ao país destinatário: original e uma cópia da 

tradução da carta rogatória, da inicial e dos documentos de fls. 49/51.

 III. Ressalto que a tradução dos referidos documentos deverá correr às 

expensas dos requerentes, no prazo acima assinalado, sob pena de 

indeferimento do pedido e consequentemente, extinção do feito, na forma 

do art. 485, III, do CPC/2015.

IV. Não cumprida a determinação anterior, intime-se, independentemente 

de outra providência, na forma do art. 485, § 1° do CPC.

 V. Com a juntada dos documentos acima referidos, encaminhe-se carta 

rogatória à unidade consular para o devido cumprimento.

 VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 49286 Nr: 1676-11.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santa Cruz LTDA ME, Emerson 

Coutinho Nascimento, Carmem Lúcia Vieira

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

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a certidão de fl. 91, com fulcro no art. 256, II, do 

CPC/2015, defiro o pedido de citação por edital.

II. Cite-se a parte requerida, por edital (art. 256, I do CPC/2015), com prazo 

de 30 (trinta) dias, hipótese em que deverão ser estritamente observados 

os requisitos do art. 257 do CPC/2015.

III. Desde já, caso a parte requerida não pague a dívida 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 defesa, no prazo 

legal.

IV. Após apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KAUANE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000038-13.2018.8.11.0024 REQUERENTE: PAMELA 

KAUANE DE ARAUJO REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Intime-se o 

promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC,emendar a inicial retificando o polo 

passivo da demanda, uma vez que as empresas SERASA e SPC apenas 

são arquivistas de informações apresentadas, bem como o extrato aponta 

a empresa que inseriu o nome da autora no banco de dados, para o 

cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento 
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da inicial. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 14 de março de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000667-21.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CRISTIANA DA 

SILVA BUENO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme se denota a 

parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Compulsando 

os autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta 

salientar, que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de 

documentação probatória, assim como não juntou nos autos o extrato de 

negativação de emissão oficial ou de balcão; Posto isto, nos termos do 

artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de 

extinção processual, oportunizando ainda a parte reclamante manifestar 

sobre a juntada da petição e documentos datada de 05/12/2017, conforme 

IDS 1099031, 10990955. 10991107, 10990913. Intime-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 8010054-72.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA SONIA DE 

SOUSA REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. 

Vistos etc. Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de 

causa abaixo do estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles”. Compulsando os autos constata-se que o valor da causa 

atribuído na petição inicial não está de acordo com disposto no artigo 292, 

inciso VI, do CPC, insta salientar, a parte reclamante não juntou 

comprovante de endereço em seu nome, assim como não juntou nos autos 

o extrato de negativação de emissão oficial ou de balcão; Posto isto, nos 

termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, 

sob pena de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 07 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-12.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-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 Numero do 

Processo: 8010058-12.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EULALIO DA SILVA 

FRANCA REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos constata-se que a declaração de 

hipossuficiência veio desacompanhada de documentação probatória, 

assim como não juntou nos autos comprovante de endereço em seu nome; 

Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte reclamante para emendar a 

petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000630-28.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MAISA OLIVEIRA 

DOS SANTOS, LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., CIELO S.A. Vistos etc. Compulsando 

os autos constata-se que a Empresa Cielo S/A não foi devidamente citada 

nos autos conforme ID Nº 4474007, por motivo de mudança de endereço. 

Posto isto, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte reclamante para que forneça endereço atualizado da reclamada 

para efetiva citação, visando o regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 08 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-47.2017.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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 Numero do 

Processo: 1000329-47.2017.8.11.0024 REQUERENTE: WAGNER LIMA 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Conforme se denota 

a parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Compulsando 

os autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta 

salientar, que a parte reclamante não juntou nos autos o comprovante de 

endereço em seu nome, assim como não juntou nos autos o extrato de 

negativação de emissão oficial ou de balcão; Posto isto, nos termos do 

artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de 

extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 09 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-36.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AIR ANTONIO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-16.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU HELIO SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-96.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVELAINE DA SILVA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTANA (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)
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CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FERREIRA 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)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

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, 20 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARQUES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 20 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADEVAL MONTALTO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010122-95.2011.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO ADEVAL 

MONTALTO FONTES REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. 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 ANTONIO ADEVAL 

MONTALTO FONTES no montante de R$ 23.132,60, no CNPJ/CPF de 

EDITORA TRES LTDA, sob o nº 02.183.757/0004-36. 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 
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com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010109-57.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADO: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA 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 BRADESCARD S.A no 

montante de R$ 410,98, no CNPJ/CPF de ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA , 

sob o nº 021.912.561-98. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-59.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010320-59.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

TIAGO SANTANA DA SILVA 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 CLARO S.A. no montante de R$ 629,29, no CNPJ/CPF de TIAGO 

SANTANA DA SILVA , sob o nº 043.699.351-13. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-30.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTERIO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010180-30.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

SOTERIO ANTONIO DA SILVA 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 CLARO S/A no montante de R$ 5.281,23, no CNPJ/CPF de SOTERIO 

ANTONIO DA SILVA , sob o nº 903.816.611-72. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-71.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010509-71.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE FREITAS 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 LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. no montante de R$ 4.514,02, no 

CNPJ/CPF de LUIZ CARLOS DE FREITAS , sob o nº 469.161.051-00. 

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 
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permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-78.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010224-78.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. EXECUTADO: VERA LUCIA SOARES DA SILVA 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 LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. no montante de R$ 9.067,96, no 

CNPJ/CPF de VERA LUCIA SOARES DA SILVA , sob o nº 276.935.201-63. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010400-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010400-23.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA 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 CLARO S.A. no montante de R$ 1.702,49, no CNPJ/CPF de 

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA , sob o nº 662.424,071-04. 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.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PINHEIRO MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010342-20.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

ALBERTO PINHEIRO MONTEIRO 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 CLARO S/A no montante de R$ 10.285,17, no CNPJ/CPF de ALBERTO 

PINHEIRO MONTEIRO , sob o nº 757.832.822-00. 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.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDE EVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000440-65.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

CLOTILDE EVA DA SILVA 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 CLARO S.A. no montante de R$ 1.095,22, no CNPJ/CPF de CLOTILDE 

EVA DA SILVA , sob o nº 888.212.001-59. Realizado o bloqueio, intime-se 
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o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010426-21.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ASSIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010426-21.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

BENEDITO ASSIS DE OLIVEIRA 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 CLARO S/A no montante de R$ 1.703,07, no CNPJ/CPF de BENEDITO 

ASSIS DE OLIVEIRA , sob o nº 041.209.051-10. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-54.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000529-54.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: TAIRAN SCHUMACHER 

EXECUTADO: LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME 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 TAIRAN 

SCHUMACHER no montante de R$ 2.220,20, no CNPJ/CPF de LM - 

HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME , sob o nº 23.865.875/0001-51. 

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010194-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (EXEQUENTE)

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TETSUO GOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010194-09.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: VIVO S.A., AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE EXECUTADO: APARECIDO TETSUO 

GOTO 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 VIVO S.A., AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE no montante de 

R$ 1.174,23, no CNPJ/CPF de APARECIDO TETSUO GOTO , sob o nº 

007.961.856-11. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010337-66.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ARRUDA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010337-66.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: SIDNEI ARRUDA MELO 

EXECUTADO: CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME, TEIXEIRA & 

ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME 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 
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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 SIDNEI ARRUDA MELO no montante 

de R$ 15.373,23, no CNPJ/CPF de CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME, 

sob o nº 10.961.133/0001-88. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, 

na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010272-03.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOMINGAS DA CONCEICAO LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010272-03.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ALINE DOMINGAS DA CONCEICAO LIMA 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 CLARO S.A. no montante de R$ 1.133,48, no 

CNPJ/CPF de ALINE DOMINGAS DA CONCEICAO LIMA , sob o nº 

041.354.571-77. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010200-55.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVA SOUZA MIRANDA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010200-55.2012.8.11.0024 EXEQUENTE: IVA SOUZA MIRANDA DA 

ROCHA EXECUTADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA Vistos etc. O artigo 28, §5º do Código de Defesa do Consumidor, 

prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica 

“sempre que e sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos 

autos, observo que a executada não possui bens passíveis de penhora, 

tendo em vista que já foram feitas consultas via BACEN-JUD, com 

inexistência de saldo e RENAJUD, sem veículos a penhorar. Neste sentido 

é a pacífica jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - PECULIARIDADES 

DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica 

necessita o atendimento de pressupostos específicos do art. 50 do Código 

Civil e/ou do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o 

caso. O contexto fático revela situação de inatividade e ausência de 

patrimônio penhorável em prejuízo da parte exequente que autoriza a 

medida. Os elementos existentes são suficientes para autorizar a inclusão 

dos sócios no pólo passivo da execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR - DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DA "TEORIA MENOR" 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 28, § 5º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – AGRAVO PROVIDO – PRECEDENTES DO STJ. A 

desconsideração da personalidade jurídica está regulamentada no art. 50 

do CC e no art. 28 do CDC. Na relação de consumo é aplicável a Teoria da 

Menor Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual é 

desnecessária a demonstração do desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial. Exige-se, apenas, a prova de insolvência da pessoa jurídica 

para o pagamento de suas obrigações. (AI 109150/2015, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)” 

Portanto, entendo estarem preenchidos os requisitos para a 

desconsideração da personalidade jurídica da executada, no caso em 

deslinde, pela inexistência de bens passíveis de penhora, bem como pela 

inexistência de endereço nos autos. CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 28, §5º do Código de Defesa do Consumidor, 

desconsidero a personalidade jurídica da empresa IMPORT. ESPRESS 

COMÉRCIO IMPORTADORA LTDA e redireciono o cumprimento de 

sentença aos sócios Gilberto Asmar, CPF nº 844.472.228-68, Marcelo 

Asmar, CPF nº 031.733.488-12, Eduardo Asmar, CPF nº 010.104.818-19 e 

Silvana de Araújo, CPF nº 077.027.648-21, para que os bens particulares 

dos sócios sejam atingidos e venham compor o ativo executivo a fim de 

arcar com as obrigações contraídas. Nos termos do art. 52, IV, da Lei nº 

9.099/95, defiro o pedido de penhora on-line, a ser realizado nos ativos 

financeiros dos responsáveis pela empresa, de forma solidária, até o limite 

de R$ 15.268,80. Realizado o bloqueio, intime-se os executados, na forma 

do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a eles incumbirão, eventualmente, comprovar que: (...) “I - 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010207-13.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010207-13.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES EXECUTADO: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA 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 FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES no montante de R$ 10.492,21, no CNPJ/CPF de CARLOS 

BATISTA DE OLIVEIRA , sob o nº 288.383.861-53. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CARLOS DA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Número do Processo: 

1000708-85.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MIGUEL CARLOS DA COSTA 

NUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. 

Compulsando o procedimento, constata-se que o documento de 

negativação anexado na inicial foi expedido em caráter confidencial e 

mediante convênio firmado com particular confidencial. Preceitua o artigo 

43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os 

serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados 

entidades de caráter público-, significando dizer que qualquer interessado 

poderá prontamente dispor das informações ali contidas a seu respeito, 

notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que a autora não 

juntou comprovante de endereço, deve a parte reclamante anexar 

documentação válida em nome próprio. Por fim, a declaração de 

hipossuficiência veio desacompanhada de documentação probatória de 

sua condição financeira. Desse modo, converto o julgamento em diligência 

e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome, juntar comprovante de sua 

condição financeira, sob pena de extinção processual. Após, conclusos. 

Tomem-se as demais providências de estilo. 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, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(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: 

1000784-12.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VALDIR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo à análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes. O autor informa que foi 

surpreendido com a notícia de que havia uma conta de R$212,46 

(duzentos e doze reais e quarenta e seis centavos), nº 0142940727, 

referente a uma contratação realizada em Mato Grosso do Sul em seu 

nome. Alega que não possui qualquer dívida com a Requerida, sob a 

alegação de que nunca ativou a linha telefônica referente ao contrato, em 

vista dos fatos relatados, requereu a declaração de inexistência de 

débitos, além de indenização por supostos danos morais suportados. A 

requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano. Pois bem. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

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

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

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

consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa verifico que o autor 

não junta provas de que a reclamada de fato inseriu o nome dele no 

Sistema de Proteção ao Crédito, entretanto acosta no Id n° 11061333 uma 

conta em seu nome com endereço de Corumbá/MS, vejamos: 

VALDIRDEOLIVEIRA Número da Conta: 0142940727 R CORUMBA , 311 

Emissão: 13-12-13 MONTE CASTELO Mês: 12-2013 79011-050 MS CAMPO 

GRANDE O autor nega ter realizado essa contratação, a reclamada alega 

regular contratação da conta telefônica, todavia anoto que a ré, muito 

embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de 

verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou 

nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de 

sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a 

relevância, já que não há prova sequer da contratação. Assim, tenho que 

a reclamada realizou abertura de conta telefônica no nome da parte sem 

sua anuência. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas suas 

conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais 

experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar 

contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, assumiu o 

risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, respondendo por 

eles. Sobre o tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já definiu: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – 

FRAUDE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 
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PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE 

MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 STJ - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO MANTIDO - 

RECURSO IMPROVIDO. 1- No respectivo caso trata-se de relação de 

consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de 

comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 2- Considerando a falta de 

dever de cuidado da recorrente que não diligenciou se realmente fora o 

recorrido quem efetivamente celebrou o aludido contrato, impõe-se a 

responsabilização desta pelos danos decorrentes de seu ato omissivo. 3- 

Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de 

responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 

66619/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) Devemos levar em 

conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, 

vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos 

causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a 

estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não 

emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a 

duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do 

ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$212,46 (duzentos 

e doze reais e quarenta e seis centavos), discutido nos autos; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 16 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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LEONICE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 Número do Processo: 

8010012-86.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEONICE DE SOUZA LIMA 

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. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada 

alhures, nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para 

efetuar a apresentação do extrato de SPC e emendar a inicial, nos 

seguintes termos: Desse modo, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome atualizado e dos anos de 2012 a 

2017, assim como emendar a petição, sob pena de extinção processual. 

Após, conclusos. Insta pontuar, que o autor acosta novamente extrato do 

SPC emitido em caráter confidencial de uso exclusivo do emissor 

“BENEDITO REGINO NUNES” consulta REDE PEFIN MIX, não acosta 

comprovante de endereço ou cumpre os demais pontos do despacho. 

Conforme se denota também o valor de causa não se coaduna com o 

estabelecido pelo Código de Processo Civil e a parte NÃO emendou a 

inicial: 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 ou atendeu os demais 

pedidos, 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 e III 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 

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, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CARLOS DA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Número do Processo: 

1000710-55.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MIGUEL CARLOS DA COSTA 

NUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, nos termos do art. 330, I e II, do 

CPC e o processo encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Decido. A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra. 

Trata-se de declaratória de inexistência de débitos proposta por MIGUEL 

CARLOS DA COSTA NUNES em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Analisando os autos, vislumbro que a 

situação fática foi distribuída em 03 (três) processos, são eles: 

PROCESSO DISTRIBUIÇÃO DESPACHO 1000708-85.2017.8.11.0024 
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10/11/2017 11:21:46 1000709-70.2017.8.11.0024 10/11/2017 11:27:52 

1000710-55.2017.8.11.0024 10/11/2017 11:34:38 Desta forma, entendo 

que se operou o instituto da Litispendência nos processos n° 

1000709-70.2017.8.11.0024, 1000710-55.2017.8.11.0024, devendo 

prevalecer em curso somente o processo mais antigo. Insta pontuar, que é 

inconcebível que a parte distribua 03 (três) processos para discutir a 

mesma lide, são 12 (doze) negativações que devem ser discutidas de 

forma única, não gerando tumulto ao judiciário, esse artificio visa tornar 

vantajoso o possível recebimento de indenização, todavia afronta os 

princípios norteadores do juizado e da justiça. A litispendência se 

caracteriza através do ajuizamento de duas ou mais ações que possuam 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando:V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Sobre a litispendência, 

leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a litispendência quando se reproduz 

ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto 

têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e 

imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência. Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda 

ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo 

ser extinto o processo sem julgamento do mérito.” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Neste sentido inclusive já decidiu 

este Tribunal, vejamos[1]: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE 

LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada 

a existência de litispendência entre ações, necessária se faz a extinção 

do segundo processo. A extinção do processo é medida imperiosa no 

presente caso. DISPOSITIVO Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso V do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito [1] Ap, 15896/2002, DRA.JUANITA CRUZ DA SILVA 

CLAIT DUARTE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

19/03/2003, Data da publicação no DJE 27/03/2003

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Número do Processo: 

1000299-12.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VAGNO DA SILVA PEDROSO 

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. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada 

alhures, nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para 

efetuar a apresentação do extrato de SPC e emendar a inicial, nos 

seguintes termos: Por fim, 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”. 

Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de 

negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e 

SERASA), bem como acostar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome e emendar a petição, sob pena de extinção processual. Após, 

conclusos. Insta pontuar, que o autor acosta novamente extrato do SPC 

emitido em caráter confidencial de uso exclusivo do emissor, a conta 

acostada não consta o endereço do autor para definição da competência 

territorial, conforme se denota também o valor de causa não se coaduna 

com o estabelecido pelo Código de Processo Civil e a parte NÃO emendou 

a inicial: 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 e III 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 

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, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-69.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ADEMIR NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Número do Processo: 

1000722-69.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOAQUIM ADEMIR NUNES DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, nos termos do art. 330, I e II, do 

CPC e o processo encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Decido. A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra. 

Trata-se de declaratória de inexistência de débitos proposta por JOAQUIM 

ADEMIR NUNES DE SIQUEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Analisando os autos, vislumbro que a 

situação fática foi distribuída em 02 (dois) processos, são eles: 

PROCESSO DISTRIBUIÇÃO DESPACHO 1000720-02.2017.8.11.0024 

21/11/2017 10:48:15 1000722-69.2017.8.11.0024 21/11/2017 10:56:56 

Desta forma, entendo que se operou o instituto da Litispendência nos 

processos n° 1000722-69.2017.8.11.0024, devendo prevalecer em curso 

somente o processo mais antigo. Insta pontuar, que é inconcebível que a 

parte distribua 02 (duas) processos para discutir a mesma lide, são 03 

(três) negativações da mesma empresa que devem ser discutidas de 

forma única, não gerando tumulto ao judiciário, esse artificio visa tornar 

vantajoso o possível recebimento de indenização, todavia afronta os 

princípios norteadores do juizado e da justiça. A litispendência se 

caracteriza através do ajuizamento de duas ou mais ações que possuam 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando:V - reconhecer a existência de 
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perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Sobre a litispendência, 

leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a litispendência quando se reproduz 

ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto 

têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e 

imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência. Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda 

ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo 

ser extinto o processo sem julgamento do mérito.” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Neste sentido inclusive já decidiu 

este Tribunal, vejamos[1]: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE 

LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada 

a existência de litispendência entre ações, necessária se faz a extinção 

do segundo processo. A extinção do processo é medida imperiosa no 

presente caso. DISPOSITIVO Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso V do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito [1] Ap, 15896/2002, DRA.JUANITA CRUZ DA SILVA 

CLAIT DUARTE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

19/03/2003, Data da publicação no DJE 27/03/2003

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ADEMIR NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Número do Processo: 

1000720-02.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOAQUIM ADEMIR NUNES DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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. Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos 

do autor são improcedentes, litigância de má fé. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais promovida em face de ENERGISA S.A. Em síntese, 

aduziu a proponente que sofreu constrangimento ao tentar efetuar 

compras no comércio local, informa que foi inserido em seu cadastro uma 

dívida que desconhece, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

referente a esses débitos, 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 e juntou demonstrativos de procedência da cobrança . Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte realizou 

parcelamento de dívidas junto a reclamada, por fim, verifico que o 

cadastro contém dados confidenciais que somente poderiam ser 

fornecidos pela reclamante, vejamos: - Extrato de parcelamento de dívidas 

do dia 11/04/2015; - Instrumento particular de assunção e confissão de 

dívida assinado; - Contrato com os termos da novação assinado; - 

Digitalização do RG do autor; - Telas sistêmicas da unidade consumidora 

do endereço declarado na exordial; - Demonstrativos de utilização; Insta 

salientar, que o documento de RG expedido em 21/03/88 acostado a 

exordial (ID n° 10761621) é o mesmo documento apresentado no ato da 

confissão de dívida digitalizado pela concessionária ( ID n° 11151590) . 

Nítido que a parte contratou, realizou novação de 12 (doze) parcelas de 

R$141,46 (cento e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), 

valores que são iguais aos inseridos no Serviço de Proteção ao Crédito e 

não cumpriu com suas obrigações. Os documentos trazidos a defesa 

demonstra os débitos e a inadimplência do reclamante, desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 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 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 a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada 

requer o pagamento do valor da dívida relativamente ao inadimplemento 

das cobranças contestadas e inseridas no SPC sendo 03 (três) parcelas 

de R$141,46 (cento e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos). 

Diante da comprovação do consumo e em face de inadimplência da 

mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega inexistência de 

relação contratual referente esses débitos, no termos alinhavados: Ocorre 

Exa, que o Autor não firmou nenhum contrato referente a estes débitos, 

nem tão pouco contratou os mesmos, junto à Ré, ou seja, que gerasse os 

presentes débitos, contudo convém ressaltar que o único vinculo que o 

Reclamante possui junto a Requerida se encontra quitado tanto é que a 

energia que o mesmo possui em sua residência esta funcionando 

corretamente sem aviso de cortes, portanto o Autor não reconhece as 

dividas apontadas pela Reclamada que até então eram desconhecidas do 

mesmo. (fl.04 – exordial-ID n° 10761515) Todavia a empresa prova que a 

parte realizou confissão de dívida pactuando o pagamento de 12 (doze) 

parcelas de R$141,46 (cento e quarenta e um reais e quarenta e seis 

centavos), valores exatos que foram inseridos no Serviço de Proteção ao 

Crédito, portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito, 

vejamos enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo 

por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 

do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 
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processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. 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. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento dos débitos inseridos no Serviço de Proteção ao Crédito, 03 

(três) parcelas de R$141,46 (cento e quarenta e um reais e quarenta e 

seis centavos), corrigidos monetariamente, desde o vencimento, de 

acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 

1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 

do Código Civil. CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das 

custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

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 pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS GRACA DA COSTA (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 Número do Processo: 

1000753-89.2017.8.11.0024 REQUERENTE: RAPHAEL VINICIUS GRACA 

DA COSTA 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. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduz a autora que foi realizado corte 

indevido no fornecimento de energia elétrica nos dias 17/10/2016 a 

19/10/2016. Pois bem. Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade, nos termos alinhavados no artigo 17 do CPC 2015, temos, 

portanto, que o interesse de agir e a legitimidade ad causam são 

pressupostos processuais. No presente caso, o detentor do direito 

pleiteado é DHEREMY ALVES PEREIRA, consumidor responsável pela 

Unidade Consumidora n° 6/695384-5. O Código de Processo Civil, em seu 

artigo 18, assim disciplina: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio 

em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Neste sentido já decidiu a Turma Recursal deste Tribunal: DANO MORAL - 

SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA - UNIDADE 

CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLLHIDA - PROCESSO EXTINTO. Se o autor não comprova a 

sua condição de consumidor da energia elétrica em que unidade 

consumidora encontra-se cadastrada em nome de terceiro, impõe-se o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa para propor ação visando 

indenização a título de dano moral. (RNEI, 573/2011, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011) A legislação 

estabelece que caso for verificada a ausência de um desses 

pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da 

ação. Afirma o art. 485 do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou 

de interesse processual; Assim, RECONHEÇO a ilegitimidade ativa da 

autora. DISPOSITIVO Ante ao exposto, e com fulcro no inc. VI do art. 485 

do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da 

promovente. 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, 07 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-63.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CONEGUNDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOADIR BUENO PACHECO OAB - MT13588/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DA CUNHA MOREIRA (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: 

8010419-63.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE CARLOS CONEGUNDES 

DOS SANTOS REQUERIDO: MAURICIO DA CUNHA MOREIRA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. GRATUIDADE O promovente acosta Carteira de Trabalho ( ID 

n° 1158423) e prova que é hipossuficiente, dessa feita, defiro os 

benefícios da gratuidade ao autor. Passo ao exame de MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Inicialmente o requerente sustenta 

que celebrou um contrato de locação informal com o Requerido, cujo 

objeto era a locação de veículo VW/Parati G4 placa NJA-7495 de 

propriedade do Requerido. Afirma que o valor avençado foi de R$100,00 

(cem reais), assevera que o Requerido de má-fé ligou para o 190 e 

prestou queixa de roubo do veículo objurgado. O Requerente arguiu que a 

Polícia Militar por meio do B.O enquadrou o Requerido por falsa 

comunicação de ocorrência. Sustenta que a falsa comunicação de crime 

pelo Requerido, bem como a abordagem policial em busca do veículo 

causou-lhe vexame e humilhação. Alega que teve a sua honra violada na 

cidade, visto que sua imagem passou a ser a de um transgressor da lei. O 

reclamado alega que nunca houve um contrato de locação de veículo 

entabulado entre o requerente e o requerido. O requerido quem emprestou 

o seu veículo ao requerente a pedido deste. O requerente pediu o carro 

emprestado ao requerido para supostamente socorrer a sua namorada ou 

esposa que estava passando mal, sob a condição de que assim que a 

socorresse devolveria o veículo em perfeito estado de conservação e 

uso, da mesma forma como o pegou das mãos do requerido. Todavia, a 

parte sumiu com o veículo sem dar notícias de seu paradeiro. Pois bem. 

Compulsando de forma detida os autos verifica-se que o cerne da questão 

está em estabelecer se houve contrato de locação ou não, ou como 

ocorreram os fatos alegado, dessa feita, foi proferido despacho para as 

partes indicarem testemunhas nos termos alinhavados: Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar de matéria fática. 

Intime-se as partes para que apresente rol de testemunhas, máximo três, 

no prazo legal, sob pena de ser presumida a ausência de interesse. 

Havendo apresentação, designe-se audiência instrutória. Sem, concluso 

para sentença. Cumpra-se em observância ao disposto no Enunciado n° 

33 do Fonaje. O interesse processual pressupõe além da correta 

descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento 

solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. O reclamante teve oportunidade 

de arrolar as testemunhas e esclarecer os fatos, todavia quedou-se inerte 

ao chamado judicial, vejamos: 14404310 30/01/2018 01:09:21 - Decorrido 

prazo de JOSE CARLOS CONEGUNDES DOS SANTOS em 29/01/2018 

23:59:59. Vislumbro que não tem como acolher a pretensão autoral, os 

fatos demandavam provas que não foram apresentadas, a questão seria 

sanada em audiência de instrução, porém a parte promovente não 

demonstrou interesse conforme se denota. Assim, concluo que os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 
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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. DEFIRO o benefício da assistência 

judiciária ao autor. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 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, 08 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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: 

8010026-70.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANO SOARES MARTINS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. 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 SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA 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$87,94 (oitenta e 

sete reais e noventa e quatro centavos), desde a data de 16/11/2016. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, 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 

outra negativação anterior e várias posteriores, 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° 

8010022-33.2017.8.11.0024, porém a demanda foi julgada improcedente, 

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 
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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 

R$87,94 (oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), desde a data 

de 16/11/2016, 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. RETIFICO o valor 

de causa para R$10.000,00 (dez mil reais) nos termos da emenda Id n° 

11442457. 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 

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, 08 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAMIRES FONSECA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000438-61.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DIEGO RAMIRES FONSECA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Ressalto que o pedido 

poderá ser feito a qualquer tempo, desde que acompanhado de 

documentos que comprovem a hipossuficiência da parte. RETIFICAÇÃO 

Requer a mudança de polo de Brasil Telecom para OI MÓVEL S/A, Acolho 

a preliminar. Passo à análise de MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor 

procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos materiais e morais em face de OI 

MÓVEL S/A, em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em 

seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$ 2.532,43 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e três 

centavos), inscrita em 06/11/2015. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. As telas sistêmicas em análise detida não demonstram por si 

só a contratação pessoal do reclamante, outros documentos deveriam ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 
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DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserção 

posteriores, a existência de outros registros em nome da parte, 

posteriores ao discutido nos autos, não afasta a condenação por dano 

moral, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, 

conforme Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

2.532,43 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e três 

centavos), inscrita em 06/11/2015, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; RETIFICO o valor de causa 

para R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), nos 

termos da emenda Id n° 10704366. DETERMINO a retificação do polo 

passivo da demanda para OI MÓVEL S/A. Outrossim, INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

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, 08 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000787-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FILIPE MORAIS COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285/O (ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GOIANO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000787-64.2017.8.11.0024 AUTOR: LUIS FILIPE MORAIS COUTO RÉU: 

RONALDO GOIANO Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência 

através de petição no ID 11105247. Referente o assunto a Turma Recursal 

de Mato Grosso já definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso 

Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: Banco 

Bradescard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO 

FONAJE. RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 
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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, 08 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000789-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BOAVENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 

1000789-34.2017.8.11.0024 REQUERENTE: PEDRO BOAVENTURA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Autorizada pelo disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Conforme se denota a 

parte reclamante peticionou solicitando os seguintes pedidos: Diante do 

que foi acima exposto, vem requerer de Vossa Excelência: A) Sejam 

aceitos a preliminar, deferindo a antecipação da tutela para que seja 

intimado o Reclamando para interromper imediatamente tais cobranças da 

conta corrente do Requerente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) por dia de descumprimento da ordem, uma por se tratar de uma 

pessoa idosa, outra pelo respeito ao comprimento judicial; B) Seja 

restituído as cobranças ilegais feita ate a interrupção das cobranças, 

sendo que hoje contabilizando os dois empréstimos (R$ 140,00 e R$ 95,87 

descontados desde fevereiro/2013) somam um montante de R$ 13.680,46 

(treze mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) que 

deverão ser devidamente atualizadas, uma vez que os descontos são 

totalmente ilegais conforme exposto alhures em dobro totalizando R$ 

27.360,92 (vinte e sete mil trezentos e sessenta reais e noventa e dois 

centavos) e os mais que vierem no decorrer da lide; C) Seja JULGADA 

ANTECIPADA A LIDE, julgando totalmente procedente a presente ação, 

condenando o Banco BMG S/A no pagamento de Danos Morais e Materiais 

a Reclamante no valor não inferior R$ 31.520,00,00 (trinta e um mil 

quinhentos e vinte reais) de forma punitiva e educativa bem com por se 

tratar de PESSOA IDOSA, uma vez que se trata de matéria unicamente de 

direito, DISPENSADO A AUDIENCIA CONCILIATORIA. Dá-se o valor da 

causa em R$ 58.880,92 (cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta reais e 

noventa e dois centavos) O valor de causa supera o teto do juizado, a 

legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: “ Art 3° - I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 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 competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, 

que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à 

celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, razão 

pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado 

especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, significando que, ficam 

excluídas da competência deste as causas que tem objeto de discussão 

acima do teto estabelecido. O autor requer a distribuição, todavia existe 

incompatibilidade dos sistemas adotados para tramitação dos feitos em 

cada esfera (juizado, justiça comum). Portanto, o reconhecimento do valor 

excedente a alçada é medida que se impõe, sobressai à incompetência do 

Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem 

julgamento do mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pela determinação da INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o 

desrespeito do valor de causa, e, em consequência, julgo EXTINTO o 

presente feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 08 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000512-52.2016.8.11.0024 REQUERENTE: RACHEL FERREIRA 

SALTARIN REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 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. A promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa 

feita, indefiro o pedido. VALOR DA CAUSA Conforme se denota a parte 

reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na legislação: 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles”. No mesmo artigo do 

Código de Processo Civil estabelece: “§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. O reclamante requer condenação em danos morais no 
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valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) e a 

inexigibilidade do débito de R$ 153,84 (cento e cinquenta e três reais e 

oitenta e quatro centavos), posto isso, determino de ofício a modificação 

do valor de causa para R$ 35.353,84 (trinta e cinco mil, trezentos e 

cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral c/c pedido de liminar promovido por Rachel 

Ferreira Saltarin em face da Tim Celular S.A . A reclamante alega que para 

auxiliar nos seus estudos e compromissos profissionais, no dia 

02/07/2015, contratou da reclamada os serviços de internet móvel para a 

linha móvel nº (65) 9265-7969, sendo que ao inserir o chip para ativar o 

referido plano de internet e testar o funcionamento, ao abrir um site 

recebeu a mensagem em seu celular que já havia sido usado o total da 

internet contratada, sem mesmo usar pelos serviços contratados. Que 

diante da situação e da ineficiência do serviço contratado, no dia seguinte 

03/07/2015 a reclamante solicitou o cancelamento dos serviços através do 

protocolo nº 370718826497, sendo informada pela atendente da 

reclamada que o pedido de cancelamento fora realizado com sucesso e 

estava isenta de qualquer cobrança a partir daquela data. Ressalta-se que 

embora tivesse efetivado o cancelamento dos serviços de internet da 

reclamada, nos meses de agosto, setembro e outubro/2015 recebeu 

faturas referente à prestação dos referidos serviços cancelados, 

procurando então na oportunidade pelo Órgão do Procon Municipal local 

na data de 28/09/2015, através do Conciliador Erineu Cazadei, que entrou 

em contato telefônico com a reclamada e diante do protocolo de 

cancelamento dos serviços, a atendente da reclamada reconheceu a falha 

na prestação dos serviços e deu baixa nas faturas dos meses de agosto, 

setembro e outubro/2015 conforme ID Nº 3043124, concluindo novamente 

pela efetivação do cancelamento dos serviços, informando a reclamante 

para que se viesse a receber outras faturas referentes a prestação dos 

serviços cancelados, que era para desconsiderar. Ocorre que nos meses 

de novembro e dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016 a reclamada 

continuou enviando faturas de cobranças para a reclamante e diante da 

desconsideração das faturas e consequente falta de pagamento, a 

reclamada acabou por inserir o nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes, no valor total de R$ 153,84 referente às faturas 

inadimplidas, GSM0111293424217 no valor de R$ 20,24 vencida 

12/11/2015; GSM0111314989314 no valor de R$ 40,90 vencida 

12/12/2015; GSM0111337938392 no valor de R$ 40,90 vencida 

12/01/2016; GSM0111361509345 no valor de R$ 33,80 vencida 

12/02/2016. A reclamada em sua defesa se limita a informar que houve a 

contratação e utilização dos serviços pela reclamante e que agiu no 

exercício regular do direito ao efetivar a negativação no cadastro de 

inadimplentes, em razão da inadimplência de faturas dos serviços 

contratados, sendo que não fez qualquer menção ao protocolo de 

cancelamento dos serviços relatada pela reclamante, não apresentando 

ainda qualquer documento que comprovasse que os serviços foram 

prestados e utilizados pela reclamante, exceto faturas unilaterais que 

foram contestadas pela reclamante. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que conforme protocolo apresentado pelo reclamante 

houve o cancelamento dos serviços, fatos que foram corroborados diante 

da reclamação ao Procon Municipal, havendo no presente caso flagrante 

falha na prestação dos serviços pela reclamada que não se desincumbiu 

do ônus probatório do art. 373 inciso II do NCPC. Destarte, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, pois a empresa reclamada vem cobrando valores por serviços 

não prestados ao consumidor, inclusive levando seu nome a anotação no 

cadastro de inadimplentes, devendo os referidos valores serem 

declarados inexistentes por serem ilegais. Com relação ao dano moral 

experimentado pela reclamante exsurge da falha na prestação do serviço 

pela reclamada. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 
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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$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da reclamante para: 

CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), pelos danos morais sofridos pelo reclamante, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros simples legais de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 153,84 (cento e 

cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referentes as faturas 

GSM111293424217, GSM111314989314, GSM 111337938392 e GSM 

111361509345, discutidos nos presentes autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente aos débitos destes autos; CONFIRMO a Liminar de 

Antecipação de Tutela ID Nº 3688446. INDEFIRO o benefício da assistência 

judiciária a autora. MODIFICO DE OFÍCIO o valor da causa para R$ 

35.353,84 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e 

quatro centavos). Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se prazo 

para a interposição de recurso, após o qual, decorrido in albis, a devedora 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, a contar do 

trânsito em julgado da sentença, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 475-J, caput, do CPC e Enunciado n. 

105 do FONAJE, podendo depositar em juízo a fim de evitar a incidência da 

multa (Enunciado n.º 106 FONAJE. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à 

apreciação do Juiz de Direito para que se produzam os devidos efeitos 

l e g a i s .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 09 de março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000548-60.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARTILENE ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. VISTOS EM SENTENÇA. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a 

gratuidade da justiça, sendo que acosta declaração de hipossuficiência, 

porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, posto isso, 

indefiro o pedido. Passo à analise do mérito. Os pedidos da autora são 

improcedentes. Trata-se de reclamação solicitando declaração de 

inexistência de débito c/c danos morais promovida por Martilene Alves 

Ferreira em face de Renova Companhia Securitizadora De Créditos 

Financeiros S.A.. Em síntese, aduziu que foi negativada nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada no valor de R$ 1.488,00 (um mil 

quatrocentos e oitenta e oito reais), contrato nº 399699263, em data de 

30/11/2013, sendo que não reconhece a dívida, pois não possui nenhuma 

pendência com a reclamada. A reclamada por sua vez informa que é 

cessionária do credito do saldo remanescente do Banco Itaú Unibanco 

referente a Contrato de financiamento de veículo pela reclamante, que em 

razão de inadimplemento, o veículo foi apreendido e vendido em Leilão, 

restando saldo remanescente que é objeto da presente negativação da 

reclamante, informa ainda que não praticou ato ilícito e que agiu no 

exercício regular do direito, sendo que a inscrição é devida e assim 

incapaz de ensejar danos morais pleiteados pela reclamante, juntando 

Contrato Assinado pela reclamante cujo assinatura é idêntica aos 

documentos pessoais da reclamante e demais documentos juntados nos 

autos, comprovando assim a relação contratual entre as partes . A 

reclamante impugnou tempestivamente as alegações da reclamada, 

alegando que a assinatura do contrato apresentado pela reclamada não é 

sua, requerendo a realização de perícia grafotécnica, mas não 

vislumbrando o direito em razão das provas existentes nos autos serem 

suficientes para julgamento da Demanda. 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. 

A análise dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito,juntando nos autos Contrato assinado pela reclamante, cuja 

assinatura é idêntica aos documentos pessoais da reclamante e demais 

documentos juntados nos autos, corroborados por demais documentos 

representados por consultas com dados pessoais da autora, fazendo 

assim a reclamada prova da contratação dos serviços. Logo, tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, 

que a inserção do nome da reclamante é devida, devendo o débito 

discutido nos autos ser declarada legal. Com relação aos pedidos de 

declaração de inexistência de débito e danos morais pleiteados pela 

reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada comprovou a 

relação contratual entre as partes e a origem da dívida, portanto 

improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC , OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão ação determinando o arquivamento dos autos após o transito 

em julgado; INDEFIRO o pedido de justiça gratuita da reclamante. 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 elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Chapada dos Guimarães, 09 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (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: 

1000188-28.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDNA RODRIGUES DE SOUZA 

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 autora acosta 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR - 

CONEXÃO O processo citado é contra o mesmo grupo empresarial mas se 

trata de pessoa diversa por ter outro Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ, dessa feita, não vislumbro a conexão das ações. 

Rejeitada a preliminar, passo a análise 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 Banco Bradesco S.A, em síntese, aduziu o proponente que vem 

sofrendo cobranças indevidas nos valores de R$ 800,84 (oitocentos reais 

e oitenta e quatro centavos) e R$ 119,94 (cento e dezenove reais e 

noventa e quatro centavos). Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserção 

posteriores, a existência de outros registros em nome da parte, 

posteriores ao discutido nos autos, não afasta a condenação por dano 

moral, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, 

conforme Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos nos valores de 

R$ 800,84 (oitocentos reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 119,94 

(cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos), discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 333 de 541



Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – ABRIL/2018

PORTARIA Nº 29/2018-DF Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece ponto 

facultativo no dia 30, em razão do feriado do Dia do Trabalho;

Considerando o afastamento do servidor Antônio Carlos das Chagas a 

partir de 11/10/2017 a 09/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para tratamento de saúde;

Considerando o afastamento da servidora Maria Aparecida Tiburcio 

Cavalcanti, no período de 19/03/2018 a 20/04/2018;

Considerando o afastamento do servidor Douglas Ferreira Corsini, no 

período de 19/03/2018 a 27/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Dinoerce Castardo Bocchi 

henchen, no período de 11/04/2018 a 18/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Maria A. Cavalcante Tiburcio, 

no período de 19/03/2018 a 17/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Myrna N. Q. Leite Viana, no 

período de 03/04/2018 a 12/04/2018;

Considerando o afastamento do Magistrado Jean Paulo Leão Rufino;

Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

ABRIL/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.04.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Luiz 

Donizetti Rocha

02.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Manuel Eugênio Martins

02.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana 

Maria Guimarães Manuel Eugênio Martins

03.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria 

Guimarães Cícero de Assis

03.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Rosângela Block Banazeski Cícero de Assis

04.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosângela 

Block Banazeski José Roberto Fregato

04.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Neuride Antônia Nunes José Roberto Fregato

05.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Neuride 

Antônia Nunes Manuel Eugênio Martins

05.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Rosimeire S. da Silva Manuel Eugênio Martins

06.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosimeire S. 

da Silva Luiz Donizetti Rocha

06.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Nair Santos 

Rockemback Luiz Donizetti Rocha

07.04.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Nair Santos Rockemback Manuel 

E. Martins

08.04.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Nair Santos Rockemback Manuel 

E. Martins

09.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Nair Santos 

Rockemback Cícero de Assis

09.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira 

Andrade Nair Santos Rockemback Cícero de Assis

10.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Nair 

Santos Rockemback José Roberto Fregato

10.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis José Roberto Fregato

11.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Luiz Donizetti Rocha

11.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Maria A. Soares Rissi Luiz Donizetti Rocha

12.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Maria 

A. Soares Rissi Cícero de Assis

12.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Ely Regina Maniezzo Pina Cícero de Assis

13.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Ely 

Regina Maniezzo Pina Manuel Eugênio Martins

13.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins

14.04.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva 

Cícero de Assis

15.04.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva 

Cícero de Assis

16.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva José Roberto Fregato

16.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Myrna N. Q. L. Viana José Roberto Fregato

17.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Myrna N. Q. 

L. Viana Luiz Donizetti Rocha

17.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Franciele Mocci Gaiardoni Luiz Donizetti Rocha

18.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Franciele 

Mocci Gaiardoni Manuel Eugênio Martins

18.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Manuel Eugênio Martins

19.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni José Roberto Fregato

19.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira José Roberto Fregato

20.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Cícero de Assis

20.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. C. Tibúrcio Cícero de Assis

21.04.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio José 

Roberto Fregato

22.04.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio José 

Roberto Fregato

23.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. 

C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

23.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Luiz Donizetti Rocha

24.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. 

B. Henchen Manuel Eugênio Martins

24.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. C. Tibúrcio Manuel Eugênio Martins

25.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. 

C. Tibúrcio Cícero de Assis

25.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Eriton Andrade da Silva Cícero de Assis

26.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

26.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Patrícia N. C. Dominguez Luiz Donizetti Rocha
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27.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Patrícia N. 

C. Dominguez José Roberto Fregato

27.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. 

C. Dominguez José Roberto Fregato

28.04.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha

29.04.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha

30.04.18 Segunda-feira (Ponto Facultativo) Rafael Siman Carvalho Patrícia 

N. C. Dominguez Manuel Eugênio Martins

ENDEREÇOS E TELEFONES:

 Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 14 de março de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2379 Nr: 1240-44.2005.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUCIR GOULART DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES BELARMINO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B

 INTIMAÇÃO DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado Alexandre Alvim da Fonseca, 

OAB-MT nº 7.010, da decisão a seguir: "Vistos. De acordo com a decisão 

retro (fl. 196), determinou-se a expedição de mandado de imissão de 

posse da área total do imóvel matriculado no Cartório de Registro de 

Imóveis local sob o nº 212 (fls. 08/14), havendo o exequente efetuado o 

preparo da diligência (fls. 197/199). Entanto, antes do cumprimento da 

decisão, JOSÉ HENRIQUE JESUS DA ROSA e MARIA APARECIDA JESUS 

DA ROSA requereram a suspensão da ordem de imissão de posse até o 

trânsito em julgado das sentenças proferidas nos embargos de terceiro 

Códigos 44397 e 44398, apensos a este, dos quais são autores (fls. 

200/221). Não obstante os valiosos argumentos do douto advogado dos 

terceiros embargantes, o pedido não merece acolhimento. É que as 

sentenças proferidas nos embargos de terceiro de Códigos 44397 e 

44398 revogaram as decisões liminares outrora proferidas, razão pela 

qual os respectivos recursos de apelação foram recebidos somente no 

efeito devolutivo, na dicção do art. 1.012, § 1º, inciso V, do NCPC. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 200/221 com fulcro no citado 

art. 1.012, § 1º, inciso V, do NCPC. Cumpra-se COM URGÊNCIA a decisão 

retro, expedindo-se o necessário. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Alfim, promova-se a retificação 

junto ao sistema processual informatizado Apolo e capa dos autos quanto 

à conversão do processo de conhecimento para cumprimento de 

sentença, nos termos dos arts. 348, 349 e 1.028, § 4º, da CNGC/MT. 

Intimem-se. Decisão prolatada às 20h49 do dia 16/03/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100325 Nr: 2410-65.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, na forma do último item da 

decisão de fls. 19, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100617 Nr: 2611-57.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls.50, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101365 Nr: 3152-90.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls.22, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101108 Nr: 2953-68.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls 30, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100610 Nr: 2604-65.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE ASSIS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls. 31, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101114 Nr: 2958-90.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CRISTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls. 42, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96455 Nr: 3557-63.2015.811.0009

 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: JOÃO CARLOS MARTINS, DANYLO BRUCHMAN 

MARTINS, DAYANE BRUCHMAM MARTINS PASIANI, SORAYA 

BRUCHMAM MARTINS FRIEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE BRUCHMAM MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:MT 12083, LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - OAB:8376, 

Luiz André Bezerra Marques de Sá - OAB:8376-B/MT, MARCELO 

WILSON FILIPPIN DA ROCHA - OAB:MT 19986, QUELI FERNANDA DE 

FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA 

- OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado do inventariante, a fim de que no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente as certidões negativas, a fim de 

comprovar a regularidade fiscal nas três esferas de governo, na forma do 

artigo 664, §5º do CPC, bem como, os tributos devidos pela causa mortis, 

demonstrando o respectivo recolhimento, tudo na forma do item e) da 

decisão de fls. 134/134 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 1021-16.2014.811.0009

 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: ANA PAULA GALLO CARFI, LEONARDO CARFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO CARFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da inventariante, a fim de que no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente as certidões negativas, a fim de 

comprovar a regularidade fiscal nas três esferas de governo, na forma do 

artigo 664, §5º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98881 Nr: 1393-91.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, INÁCIO CARLOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON LUIZ DE ARRUDA, TATHIANA 

NISHIMURA PAULINO DE ARRUDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:MT/ 13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo 

a diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”e que são dois atos a serem cumpridos (duas diligências).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46124 Nr: 2936-47.2007.811.0009

 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): PAULO CESAR DA SILVA, PAULO CESAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:OAB-MT 9.311, DANILO GALADINOVIC ALVIM - OAB:OAB/MT 

14.371, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010/O, ROGÉRIO DE 

CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte Requerida, a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93417 Nr: 1621-03.2015.811.0009

 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: JOSÉ NICENIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora, via de seu Advogado, a fim de que 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento dos honorários 
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periciais arbitrados nos autos conforme decisão de fls. 42/43, no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma da sentença de fls. 83/83 verso, 

cujo valor deverá ser recolhido através de emissão de guia de depósito no 

Sistema SISCONDJ, com comprovação nos autos no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108314 Nr: 3380-31.2017.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES ME, PAULO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo 

a diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 108256 Nr: 3339-64.2017.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREFÓS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/ 15.013-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Requerida, MAFRE SEGUROS GERAIS 

S/A, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 (quinze) dias o valor 

reclamado de R$ 809.505,32 (oitocentos e nove mil e quintos e cinco reais 

e trinta e dois centavos), conforme planilha de fls. 108/112, acrescidos 

dos honorários advocatícios no valor de R$ 80.950,53 (oitenta mil e 

novecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), ou seja, 10% 

sobre o valor da execução conforme arbitrado na decisão de fls. 115/115 

verso, perfazendo o total de R$ 890.455,85 (oitocentos e noventa mil e 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), a 

contar esse prazo da efetiva intimação, sendo que não cumprida 

espontaneamente a obrigação no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil, tudo em conformidade com a decisão de fls. 

115/115 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87447 Nr: 846-22.2014.811.0009

 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: ERICA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

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

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A, MARÍLIA GABRIELA SILVA DANI - 

OAB:119.113, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora, a fim de que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acercada Carta Precatória devolvida às fls. 

566/586, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15211 Nr: 2940-94.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI 

HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora/exequente, a fim de que no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-senso autos, em razão da penhora online ter 

restado inexitosa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56509 Nr: 801-23.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA, SILVIO FELIX 

PEREIRA, LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora/exequente, a fim de que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos documentos de fls. 99/120..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80242 Nr: 1203-70.2012.811.0009

 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: JOSÉ SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN CRUZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora, a fim de que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca da carta precatória juntada às fls. 

71/78, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56324 Nr: 679-10.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MORAES

 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:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora/exequente, a fim de que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cálculo de fls. 144 a 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101614 Nr: 3353-82.2016.811.0009

 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: EDIMAR APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte autora, via de seu Advogado, a fim de que 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento dos honorários 

periciais arbitrados nos autos conforme decisão de fls. 55/57, no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma da sentença de fls. 75/75 verso, 

cujo valor deverá ser recolhido através de emissão de guia de depósito no 

Sistema SISCONDJ, com comprovação nos autos no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57409 Nr: 1692-44.2011.811.0009

 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: ANTONIO DIAS 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)(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.: 58485 Nr: 114-12.2012.811.0009

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILO LÍDER EVENTOS E PUBLICIDADE 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA, JOSÉ LUIZ EYNG, ELIANE INÊS KULKAMP 

EYNG, RAFAELA KULKAMP EYNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:SC - 

8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca acerca da Carta Precatória 

de fls. 79/83, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52178 Nr: 2885-65.2009.811.0009

 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: WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS, MARIA 

ISABEL CONSTANTINO

 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: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 

216/222, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87686 Nr: 2661-59.2011.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIDIANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Calinoski Junior - 

OAB:MT 18.658, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição de fls. 88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46751 Nr: 557-02.2008.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCAP SUSPENFREIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da petição de fls. 80/86, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82081 Nr: 3097-81.2012.811.0009

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA, SILVIO FELIX 

PEREIRA, LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

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

RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:PR - 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82926 Nr: 267-11.2013.811.0009

 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: REGINALDO TARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES NETO Espólio de, 

NINA MONTEIRO GONÇALVES, GERALDO ALVES FAGUNDES, PLX 

MINERAÇÃO LTDA, EDILEUSA NUNES FARIAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, JOSE CARLOS PAIM VIEIRA - OAB:OAB/SP- 

17.476, LUIZ ANTONIO PEREIRA MENNOCCHI - OAB:OAB/SP-24.600

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes Requeridas, a fim de 

que no prazo COMUM de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101353 Nr: 3140-76.2016.811.0009
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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: MARILENE RODRIGUES LHOPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR RODRIGUES LHOPIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, JOÃO GUEDES CARRARA - OAB:MT 14.865, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do Laudo Pericial de fls. 39, 

bem como, acerca do relatório de atendimento psicossocial de fls. 40/41.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001452-28.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. L. (EXEQUENTE)

J. V. L. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001452-28.2017.8.11.0009 

EXEQUENTE: JOAO VITHOR LIBORIO LOBO, ELIZANGELA CARVALHO DE 

LOBO EXECUTADO: JOAO PAULO LIBORIO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Alimentos ajuizada por JOÃO VITHOR LIBÓRIO LOBO, 

representado por sua genitora Elizangela Carvalho Lobo em face de JOÃO 

PAULO LIBÓRIO, todos devidamente qualificados nos autos. Recebida a 

inicial ao ID 9476066, este juízo determinou a intimação do executado para 

o pagamento do débito, sob pena de prisão. Entre um ato e outro, o autor 

manifestou nos autos ao ID 9877856, informando que as partes 

entabularam acordo referente ao objeto da ação, pugnando pelo 

sobrestamento do feito até a quitação total do débito alimentar em forma de 

parcelamento. Este juízo determinou o sobrestamento do feito ao ID 

10041382, bem como, a intimação da parte autora para se manifestar após 

decorrido o decurso do tempo requerido. Entre um ato e outro, ao ID 

11708369, a parte autora informou a quitação e pugnou pela consequente 

extinção do feito. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando aos autos, verifico que os direitos do menor se encontram 

suficientemente preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é 

medida que se impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao 

direito. Nesse viés, não restou qualquer ponto controverso na presente 

lide, vez que as partes entabularam acordo acerca dos alimentos. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

colacionado ao ID 9877856, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO 

a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que 

DEFIRO à gratuidade da justiça, na forma da lei. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIMAR FELISBINO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

JUNTADA DE OFÍCIO Nº. 494/2018, ORIUNDO DA GERÊNCIA EXECUTIVA 

DO I.N.S.S. DE SINOP/MT. Protocolado em Colíder. Protocolo Nº: [A-66314] 

- [13/03/2018].

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001482-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL SERGIO APARECIDO DE SOUZA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

JUNTADA DE OFÍCIO Nº. 451/2018, ORIUNDO DA GERÊNCIA EXECUTIVA 

DO I.N.S.S. DE SINOP/MT. Protocolado em Colíder. Protocolo Nº: [A-66321] 

- [13/03/2018].

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO MIGUEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

URGENTE / LIMINAR DEFERIDA Autos: 1001381-26.2017.8.11.0009 - PJE 

Ofício n.341 /2018 Colíder - MT, 19 de fevereiro de 2018. Senhor (a): Por 

determinação da MMª. Juíza de Direito, Drª. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade, intimo a Vossa Senhoria, para que proceda com a 

implantação do benefício concedido á parte autora, (AUXÍLIO DOENÇA) EM 

FAVOR DO AUTOR: GILDO MIGUEL DA SILVA , brasileiro, casado, 

motorista, endereço eletrônico: não possui, RG n° 13.612.359 SSP/MT, CPF 

n°029.419.648-00, residente e domiciliado na Rua José de Alencar, n. 710, 

Bairro da Torre, Colíder/MT, ou, comprove nos autos que assim já tenha 

feito, NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB PENA DE INCURSO EM CRIME DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ALÉM DE POSSÍVEL 

RESPONSABILIZAÇÃO CÍVEL. Seguem cópias da decisão ID: 11462241, 

os documentos pessoais (CPF e RG) do autor. Rosangela Block Banazeski 

-Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ AO(À) Gerência Executiva 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Av. Itaúbas nº 

3.536, Centro Comercial–Fone: (66)9697-1384 e (66)3928-1539 SINOP / 

MT – CEP: 78.550-286 Sede do Juízo e Informações: Av. Juiz Vladimir 

Aparecido Baptista, S/nº Q. 16 Bairro: Setor Leste, Res. Everest, Bairro 

Jardim Vânia Cidade: Colíder-MT Cep:78500000 Fone: (66) 3541-1285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001330-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AERCIO OLIVO PERLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

JUNTADA DE OFÍCIO Nº. 493/2018, ORIUNDO DA GERÊNCIA EXECUTIVA 

DO I.N.S.S. DE SINOP/MT. Protocolado em Colíder. Protocolo Nº: [A-66311] 

- [13/03/2018].

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000196-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000196-16.2018.8.11.0009 
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REQUERENTE: WERICA CRISTIANE MEIRELLES GOMES REQUERIDO: 

ANITA SIMPLICIO FONSECA Vistos etc. 1) Preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial devidamente 

emendada em todos os seus termos. 2) Ante o disposto no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, podendo ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa 

de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. 4) Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do 

artigo 139 do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 14h30min. 5) Caso inexitosa a 

conciliação, fica desde já o réu intimado para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação, conforme preceitua o art. 335, inciso I, do CPC. Deverá, ainda, 

neste caso os autos aguardar o decurso do prazo em secretaria. 6) 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 7) Após, 

com a apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da 

tempestividade e INTIME-SE parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. 8) Decorrido o prazo do item “5”, 

sem apresentação de resposta, façam-me os auto conclusos. INTIMEM-SE 

as partes. Colíder/MT, 10 de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000979-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que me dirigi à Comunidade São Judas Tadeu 

neste Município e lá estando deixei de Apreender o Veículo Fiat Modelo 

Strada, por não ter encontrado, sendo informado por vizinhos que o 

requerido faleceu no início do ano de 2017 e o automóvel foi levado pelos 

herdeiros, não sabendo precisar o endereço das pessoas e onde possa 

se encontrado o automóvel . Nestes termos, suspendi minhas diligencias e 

devolvo o mandado, aguardando novas determinações. COLÍDER/MT, 10 

de outubro de 2017. CICERO DE ASSIS Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 1914-41.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAC, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não sendo atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução 

apresentados pelo executado (processo código 87667), INTIME-SE o 

exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50823 Nr: 1554-48.2009.811.0009

 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: ALFREDO GUERINO LOMBARDI, ALICE BATISTA 

LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISDENI CIDRAM DE SIQUEIRA, PEDRO 

BRAZ SIQUEIRA, JOÃO CARLOS CIDRAM, LUIZ CIDRAM, DALVA DA 

SILVA CIDRAM - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR 

- OAB:MT-3735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE os requerentes para se manifestarem quanto ao petitório de fls. 

235-236, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46266 Nr: 70-32.2008.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SÉRGIO XAVIER CARRENHO, 

CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS M. NEGREIRO - 

OAB:MT.3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, Joel Bortolassi - OAB:1141-A/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO como requer à fl. 50, para tanto desentranhem-se o título de 

crédito pretendido, mediante cópia nos autos, bem como cadastre-se o 

advogado peticionário.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55371 Nr: 2809-07.2010.811.0009

 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: PEDRO ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acássio Gomes de Brito - 

OAB:MT - 12796-6 E, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - 

OAB:MT/ 6.908-A, Genislei Martins de Oliveira Barreto - OAB:MT - 

10798-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME MONTEIRO 

PETRONI - OAB:139.854/SP

 Vistos, etc.

Diante dos documentos juntados às fls. 87-114, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a começar pela 

parte autora, apresentar alegações finais escritas.

Após venham os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46075 Nr: 2892-28.2007.811.0009

 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 ANTONIO SALES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIRCE GELDES DO AMARAL, CARLOS 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP, José Rodolfo Novaes Costa - OAB:7.436, Marcela 

Iane Venturini Padovam Costa - OAB:10513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 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.
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No pertinente à parte autora, intimar na pessoa dos advogados 

constituídos nos autos, às fls. 56 e 61.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96486 Nr: 3576-69.2015.811.0009

 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: ZELGILDA RAMIRES RAMOS, LBRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILCA APARECIDA RAMIRES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3576-69.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 96486.

Vistos, etc.

1) Diante da certidão de fl. 32, verifica-se que a requerida devidamente 

citada não ofereceu resposta, todavia esta encontrava-se recolhida na 

Cadeia Pública de Nortelândia, desta feita decreto sua revelia, sem, 

contudo, aplicar seus efeitos legais, por se tratar de citação nos termos 

do artigo 72, II, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do referido artigo, NOMEIO curador especial a Defensoria 

Pública, a qual deve ter vistas dos autos para a contestação, no prazo 

legal.

2) INTIMEM-SE a psicóloga e a assistente social credenciadas à esta 

Comarca para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem à realização do 

referido estudo, devendo apresentar relatório com as informações 

pertinentes.

3) Sem prejuízo, diante da manifestação do Ministério Público à fl. 32, 

verso, DESIGNO audiência de verificação para o dia 11 de abril de 2018, 

as 17:00hs. Para tanto intimem-se as partes, a adolescente, bem como a 

equipe multidisciplinar para comparecerem a solenidade, ora designada.

Às providências.

Colider/MT, 16 de março de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80999 Nr: 14781-03.2012.811.0009

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., KAWASAKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:17.555-A

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 61/77, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87965 Nr: 1274-04.2014.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, FLÁVIO 

MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINETE GONÇALVES VIDAL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento integral 

do avençado nos autos, bem como para esclarecer as impropriedades 

apontadas na decisão de fls. 120/121, notadamente quanto a emissão das 

cártulas de cheque.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32318 Nr: 2885-41.2004.811.0009

 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: REYNALDA MARIA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:SP 175.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2885-41.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 32318.

 Vistos, etc.

1 – INTIMEM-SE os advogados Juliano Goulart Maset e Douglas Eduardo da 

Silva, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o endereço correto da 

parte autora.

 2 – Após, com a apresentação do endereço, intime-se pessoalmente a 

parte autora para dar cumprimento ao determinado na decisão de fl. 114.

 3 - Decorrido o prazo, com ou sem manifestação DOS advogados, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 19 de março de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98807 Nr: 1339-28.2016.811.0009

 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: CLAUDENICE FERNANDES DOS SANTOS

 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:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de conceder o 

benefício salário-maternidade à Cludenice Fernandes Santos, a partir de 

20/01/2016 (data do requerimento administrativo - fl. 24) na proporção de 

um salário mínimo, nos termos do artigo 73, inciso III, da Lei nº 8.213/91.

[...]Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

custas, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Colíder/MT, 19 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.: 50807 Nr: 1524-13.2009.811.0009

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE SOUZA

 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:

 Autos n°: 1524-13.2009.811.0009.

Código Apolo n°: 50807.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que, os documentos pessoais dos 

requerentes (fls.171, 173 e 176/Verso-178), encontram-se ilegíveis.

Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias sanar a irregularidade acima apontada.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 19 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91485 Nr: 296-90.2015.811.0009

 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: IVAN LUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR a contestação e documentos de fls. 63/70, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81024 Nr: 2062-86.2012.811.0009

 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: ROZINA DE OLIVEIRA

 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:

 Autos nº: 2062-86.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81024.

Vistos, etc.

I- Tendo em vista o acórdão de fl. 147, INTIMEM-SE as partes 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 II- Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT 19 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.: 43688 Nr: 3126-10.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Ferreira - 

OAB:98.479

 Autos nº: 3126-10.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 43688.

 Vistos, etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 114 e 146, a fim de dar regular andamento 

ao feito, mais especificamente, cumprir integralmente a r. decisão de 

fls.139-40, diligenciando junto ao Sistema Apolo, verifica-se que o 

processo principal (Cód. 5921), quando retornou do E. Tribunal em 

03/07/2014 fora redistribuído para 1ª Vara desta Comarca. Assim, 

considerando que tais processos devem tramitar juntos, DETERMINO que 

estes autos seja redistribuído e apensado ao processo sob cód. 5921, em 

trâmite na 1ª Vara desta Comarca.

Às providências.

 Colíder/MT, 16 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97160 Nr: 193-49.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI LUIZ PAGLIOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIÚSCIA DE LIMA MACEDO 

SEVERINO - OAB:17.350

 Autos nº. 193-49.2016.811.0009 – Código nº. 97160

Despacho

Vistos, etc.

1) DESIGNO audiência admonitória para dia 26 de mar-ço de 2018, às 

16h15min.

2) INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada, bem 

como para que constitua advogado ou, caso alegue não ter condições 

financeiras para tanto, seja informado de que será assistido pela 

Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 18 de janeiro 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: 8010299-31.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAULA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 15 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000078-40.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: FRANCIELLE DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL . Finalidade: Initmar a 

parte promovida, através do advogado por todo o conteúdo da Petição de 

id.: 12105676, para manifestar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 20/03/2018. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010514-41.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME PERAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010514-41.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: RUY GUILHERME 

PERAL DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: DECOLAR.COM LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS . Finalidade: Intimar a parte requerente, através da 

advogada, por todo o conteúdo da Certidão de id.: 10434765, despacho de 

id.: 11123361, certidão de id.: 12314999 e documento de id.: 12315163, 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 

20/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010000-54.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA 

. FINALIDADE: INTIMAR a parte executada, através do(a) advogado(a) de 

todo o teor do espelho de penhora Bacenjud de id.: 12304172 e Termo de 

Penhora de id.: 12316851, para que querendo ofereça impugnação no 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do CPC, tudo em conformidade 

com a decisão de id.: 11090982. Colíder, 20/03/2018. 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: 1001040-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEN JOSE COELHO SCALABRIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001040-97.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ELIZANGELA DE 

ABREU Parte Ré: EXECUTADO: WESLEN JOSE COELHO SCALABRIN . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do (a) Defensor 

(a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 

11090984, bem como, do espelho de penhora id – 12318467, para 

manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. Colíder, 20/03/2018. 

Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020031-70.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JANUARIO LOERCIO KIZERLLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8020031-70.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MENEGATTI 

WILCENSKI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: SILVIO JANUARIO 

LOERCIO KIZERLLA . FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do 

(a) Defensor (a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor se 

lê no id – 11090985, bem como, do espelho de penhora id – 12318800, 

para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. Colíder, 

20/03/2018. 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: 1001152-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ESTELAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1001152-66.2017.8.11.0009 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIANE ESTELAI Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER 

LTDA FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) exequente (s), através do(a) 

Advogado (a) para, no prazo de 05 dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), conforme determinado na r. Sentença. ID. 9697523. 

Colider-MT., 20 de março de 2.018 – Antonia V. da Costa Nunis – Técnica 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-26.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYNE VERGILIO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRONOS BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010170-26.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ALLYNE 
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VERGILIO COUTINHO Parte Ré: EXECUTADO: CRONOS BRASIL 

COMERCIAL EIRELI - ME . FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através 

do (a) Defensor (a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor 

se lê no id – 11090986, bem como, do espelho de penhora id – 11090986, 

para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. Colíder, 

20/03/2018. 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: 8010455-53.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Cumprimento de decisão/sentença que, processada, teve 

expedida Requisição de Pequeno Valor - RPV, encaminhada ao Estado de 

Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, 

não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 dias. A parte exequente 

requereu o sequestro/bloqueio de ativos financeiros em face do ente 

executado via sistema BACENJUD, a fim de fazer valer a ordem judicial 

expressa na RPV. É o singelo relatório. Decido. A Requisição de Pequeno 

Valor tem sede no art. 100, § 3.°, da Constituição Federal e art. 535, inciso 

II, § 3.°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da Constituição 

Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, 

in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os 

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 

orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3º. O 

disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “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: (...) § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. Os 

arts. 78 e 87, este com seus dois incisos, do ADCT garantiam a 

viabilização da RPV e estipulava regras transitórias acerca do que seria 

pequeno valor, com teto de 40 salários-mínimos para a fazenda pública 

estadual e distrital e de 30 salários-mínimos para a fazenda pública 

municipal. A preencher essa lacuna legislativa de competência privativa 

estadual, de sua alçada, em Mato Grosso adveio a Lei estadual n.° 

7.894/2003, que definiu em seu art. 1.°, §§ 1.° e 2.°, o que seria pequeno 

valor a ser liquidado pela RPV, ou seja, a quantia de até 256 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), com valor, no cálculo, 

homologado e atualizado até a data de expedição do ofício requisitório, 

com prazo de 120 dias para sua liquidação, assim redigido: “Art. 1º São 

considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 5º do 

Art. 100 da Constituição Federal, os créditos que a administração direta, 

autárquica e fundacional pública deva quitar em decorrência de decisão 

final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, por 

beneficiário, seja igual ou inferior a 256 (duzentos e cinquenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), 

independentemente da natureza do crédito. § 1º Considera-se valor do 

crédito, para fins do disposto no caput deste artigo, o total apurado em 

conta de liquidação homologado no processo de origem, atualizado até a 

data de expedição do ofício judicial requisitante. § 2º Os critérios de que 

trata este artigo terão os respectivos valores atualizados monetariamente 

até a data do efetivo pagamento, que se fará no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar do recebimento da requisição, na forma 

estabelecida nesta lei”. Em seu art. 3.° essa mesma Lei estadual 

direcionava o ofício requisitório ao Procurador Geral do Estado, porém via 

do senhor Presidente do sodalício mato-grossense. Todavia, no confronto 

da legislação retrotranscrita, alguns dispositivos ou parte deles dessa Lei 

estadual foram derrogados ou suplantados pelas regras novas do CPC, 

dentre as quais merecem destaque duas. A primeira direcionava a RPV ao 

Procurador Geral do Estado, necessariamente por intermédio do senhor 

Presidente do Tribunal de Justiça. No cotejo das normas, ruída essa 

exigência, cabendo ao próprio juiz da execução fazer esse direto 

direcionamento, segundo o inciso II do § 3.° do art. 535 do CPC. O que foi 

salutar, desburocratizando um pouco esse trâmite, sem perder a 

segurança jurídica. A segunda, que estabelecia o prazo de 120 dias para 

a liquidação da RPV, também derrogada pelo CPC ao reduzi-lo a 02 meses. 

O que também está orientado na Lei n.° 10.259/2001, que instituiu os 

Juizados Especiais Federais, e traz norma condizente e harmônica com o 

CPC, aplicável por analogia ao caso em tela. Vide seu art. 17, caput e § 

2.°, com destaques em negrito: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. (...) § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Como visto nestas últimas disposições legais, 

se o CPC silenciou sobre as medidas possíveis a serem adotadas para o 

caso de inadimplemento do ente estatal devedor, decerto pressupondo 

sérios e comprometidos os seus representantes, infelizmente nem sempre 

passando de pressuposição, como sugere este caso, a norma supra, em 

seu § 2.°, e a adiante transcrita jogam luz sobre a possibilidade de 

sequestro ou bloqueio de ativos financeiros, dinheiro vivo, do ente 

executado recalcitrante em liquidar a RPV. Conforme frisado, a Lei n.° 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 

– destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, 

incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 

meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer hirto, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; (...). § 

1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. (Destaques feitos em preto e 

sublinhado). Em resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, 

mediante ofício requisitório do juiz da execução ao Procurador Geral do 

Estado, que disponibilizará os recursos financeiros devidos em conta 

bancária mais próxima do domicílio da parte exequente, a serem 

levantados mediante alvará judicial. O que em Mato Grosso é feito 

regularmente por meio da conta “Depósitos Judiciais”. Se a fazenda 

pública não fizer o pagamento, perfeitamente factível se revela o bloqueio 

ou sequestro de valores suficientes, que é operacionalizado, em regra, via 

do sistema BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente pelo 

aludido alvará judicial. De fato, exsurge loquaz a pertinência da ordem 

judicial que visa satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não 

cumpre em tempo seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais 

de uma vez. A RPV foi introduzida na Constituição Federal com a 

finalidade de dar efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o 

credor é capaz de obter a satisfação rápida de seus créditos junto à 

Administração Pública devedora, representando instrumento de importante 

eficácia. Mas que termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do 

renitente ente executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores 

se afigura imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de 

Pequeno Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao 

seu não pagamento e obrigando o credor a périplo perplexo, sem saída, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 344 de 541



em afronta ao arcabouço legal retromencionado. Portanto é possível e 

necessário o bloqueio ou sequestro de valores nas contas do ente 

executado, como meio apto a garantir o cumprimento de decisão judicial e 

dar efetividade e celeridade à entrega da prestação jurisdicional, dentro de 

uma razoável duração do processo, a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. Calha frisar que o processo começa por iniciativa da 

parte, mas se desenvolve por impulso oficial, sendo que as partes têm o 

direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa. E os sujeitos processuais devem comportar-se com 

lealdade e de acordo com a boa-fé, cooperando-se entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dicção dos 

arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, não faz sentido acenar com um 

direito, previamente reconhecido durante o tramitar processual, acertado 

na RPV, mas descumprido pelo desleixo estatal, e não munir o 

cumprimento do título judicial respectivo de ferramental jurídico capaz de 

efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo sequestro ou bloqueio dos ativos 

financeiros da fazenda pública porventura encontradiços no sistema 

financeiro nacional. Nesse rumo, os arrestos ora compilados, com 

destaques em negrito e sublinhados: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017); “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO 

NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM 

RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido 

o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016); AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO 

PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA 

BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo 

determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para 

pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para 

cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o 

prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 

2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina 

confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, 

foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015”. No caso em 

tela, a Fazenda Pública deixou de proceder ao pagamento da RPV dentro 

do prazo legal de 60 dias. Aliás, bem extrapolado, sem qualquer iniciativa 

ou justificativa plausível. Imperioso lembrar que o bloqueio de valores não 

implica violação à ordem cronológica prevista no art. 100, caput, da 

Constituição Federal, já que a RPV consubstancia-se em ordem direta de 

pagamento e o aludido dispositivo é aplicável somente aos créditos 

expressos nos precatórios, o que não é o caso. Ademais, a norma 

insculpida pelo art. 100, § 3º, da Constituição Federal exclui, 

expressamente, a necessidade de submissão à ordem cronológica de 

apresentação para pagamento em relação à RPV. Deste modo, ainda que 

trate de medida grave a ser tomada apenas em situações excepcionais, é 

indiscutivelmente legítima quando a fazenda pública, de forma injustificada 

e indiferente, fugindo de sua responsabilidade, fora dos parâmetros 

legais, descumpre obrigações líquidas, certas e exigíveis derivadas de 

decisão/sentença judicial transitada em julgado. Assim sendo, com as 

considerações supra, sem outra solução eficaz, impositiva a constrição 

de valores monetários de titularidade da fazenda pública executada 

necessários ao pagamento da RPV expedida. Isto posto, a fim de garantir 

o cumprimento da requisição judicial exprimida na RPV olvidada, defiro o 

pedido da parte exequente para DETERMINAR o sequestro/bloqueio de 

valores em contas bancárias da fazenda pública executada porventura 

existentes no sistema financeiro nacional, por intermédio do sistema 

BACENJUD, que inclusive poderá ser renovado, se necessário, com a 

juntada aos autos das vias da operação, no montante indicado em cálculo 

atualizado até o momento, a ser previamente apresentado pela parte 

exequente em 05 dias. Efetivado o bloqueio/sequestro com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta depósitos judiciais, 

quando será expedido alvará para levantamento/transferência em favor 

da parte exequente, na conta bancária que tiver indicado. Se o sequestro 

do valor for exitoso, oficie-se imediatamente à fazenda pública, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a 

evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010569-89.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Cumprimento de decisão/sentença que, processada, teve 

expedida Requisição de Pequeno Valor - RPV, encaminhada ao Estado de 

Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, 

não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 dias. A parte exequente 

requereu o sequestro/bloqueio de ativos financeiros em face do ente 

executado via sistema BACENJUD, a fim de fazer valer a ordem judicial 

expressa na RPV. É o singelo relatório. Decido. A Requisição de Pequeno 

Valor tem sede no art. 100, § 3.°, da Constituição Federal e art. 535, inciso 

II, § 3.°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da Constituição 

Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, 

in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os 

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 
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cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 

orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3º. O 

disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “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: (...) § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. Os 

arts. 78 e 87, este com seus dois incisos, do ADCT garantiam a 

viabilização da RPV e estipulava regras transitórias acerca do que seria 

pequeno valor, com teto de 40 salários-mínimos para a fazenda pública 

estadual e distrital e de 30 salários-mínimos para a fazenda pública 

municipal. A preencher essa lacuna legislativa de competência privativa 

estadual, de sua alçada, em Mato Grosso adveio a Lei estadual n.° 

7.894/2003, que definiu em seu art. 1.°, §§ 1.° e 2.°, o que seria pequeno 

valor a ser liquidado pela RPV, ou seja, a quantia de até 256 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), com valor, no cálculo, 

homologado e atualizado até a data de expedição do ofício requisitório, 

com prazo de 120 dias para sua liquidação, assim redigido: “Art. 1º São 

considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 5º do 

Art. 100 da Constituição Federal, os créditos que a administração direta, 

autárquica e fundacional pública deva quitar em decorrência de decisão 

final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, por 

beneficiário, seja igual ou inferior a 256 (duzentos e cinquenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), 

independentemente da natureza do crédito. § 1º Considera-se valor do 

crédito, para fins do disposto no caput deste artigo, o total apurado em 

conta de liquidação homologado no processo de origem, atualizado até a 

data de expedição do ofício judicial requisitante. § 2º Os critérios de que 

trata este artigo terão os respectivos valores atualizados monetariamente 

até a data do efetivo pagamento, que se fará no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar do recebimento da requisição, na forma 

estabelecida nesta lei”. Em seu art. 3.° essa mesma Lei estadual 

direcionava o ofício requisitório ao Procurador Geral do Estado, porém via 

do senhor Presidente do sodalício mato-grossense. Todavia, no confronto 

da legislação retrotranscrita, alguns dispositivos ou parte deles dessa Lei 

estadual foram derrogados ou suplantados pelas regras novas do CPC, 

dentre as quais merecem destaque duas. A primeira direcionava a RPV ao 

Procurador Geral do Estado, necessariamente por intermédio do senhor 

Presidente do Tribunal de Justiça. No cotejo das normas, ruída essa 

exigência, cabendo ao próprio juiz da execução fazer esse direto 

direcionamento, segundo o inciso II do § 3.° do art. 535 do CPC. O que foi 

salutar, desburocratizando um pouco esse trâmite, sem perder a 

segurança jurídica. A segunda, que estabelecia o prazo de 120 dias para 

a liquidação da RPV, também derrogada pelo CPC ao reduzi-lo a 02 meses. 

O que também está orientado na Lei n.° 10.259/2001, que instituiu os 

Juizados Especiais Federais, e traz norma condizente e harmônica com o 

CPC, aplicável por analogia ao caso em tela. Vide seu art. 17, caput e § 

2.°, com destaques em negrito: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. (...) § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Como visto nestas últimas disposições legais, 

se o CPC silenciou sobre as medidas possíveis a serem adotadas para o 

caso de inadimplemento do ente estatal devedor, decerto pressupondo 

sérios e comprometidos os seus representantes, infelizmente nem sempre 

passando de pressuposição, como sugere este caso, a norma supra, em 

seu § 2.°, e a adiante transcrita jogam luz sobre a possibilidade de 

sequestro ou bloqueio de ativos financeiros, dinheiro vivo, do ente 

executado recalcitrante em liquidar a RPV. Conforme frisado, a Lei n.° 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 

– destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, 

incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 

meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer hirto, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; (...). § 

1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. (Destaques feitos em preto e 

sublinhado). Em resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, 

mediante ofício requisitório do juiz da execução ao Procurador Geral do 

Estado, que disponibilizará os recursos financeiros devidos em conta 

bancária mais próxima do domicílio da parte exequente, a serem 

levantados mediante alvará judicial. O que em Mato Grosso é feito 

regularmente por meio da conta “Depósitos Judiciais”. Se a fazenda 

pública não fizer o pagamento, perfeitamente factível se revela o bloqueio 

ou sequestro de valores suficientes, que é operacionalizado, em regra, via 

do sistema BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente pelo 

aludido alvará judicial. De fato, exsurge loquaz a pertinência da ordem 

judicial que visa satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não 

cumpre em tempo seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais 

de uma vez. A RPV foi introduzida na Constituição Federal com a 

finalidade de dar efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o 

credor é capaz de obter a satisfação rápida de seus créditos junto à 

Administração Pública devedora, representando instrumento de importante 

eficácia. Mas que termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do 

renitente ente executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores 

se afigura imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de 

Pequeno Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao 

seu não pagamento e obrigando o credor a périplo perplexo, sem saída, 

em afronta ao arcabouço legal retromencionado. Portanto é possível e 

necessário o bloqueio ou sequestro de valores nas contas do ente 

executado, como meio apto a garantir o cumprimento de decisão judicial e 

dar efetividade e celeridade à entrega da prestação jurisdicional, dentro de 

uma razoável duração do processo, a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. Calha frisar que o processo começa por iniciativa da 

parte, mas se desenvolve por impulso oficial, sendo que as partes têm o 

direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa. E os sujeitos processuais devem comportar-se com 

lealdade e de acordo com a boa-fé, cooperando-se entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dicção dos 

arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, não faz sentido acenar com um 

direito, previamente reconhecido durante o tramitar processual, acertado 

na RPV, mas descumprido pelo desleixo estatal, e não munir o 

cumprimento do título judicial respectivo de ferramental jurídico capaz de 

efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo sequestro ou bloqueio dos ativos 

financeiros da fazenda pública porventura encontradiços no sistema 

financeiro nacional. Nesse rumo, os arrestos ora compilados, com 

destaques em negrito e sublinhados: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017); “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO 

NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM 

RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido 

o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 
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(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016); AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO 

PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA 

BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo 

determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para 

pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para 

cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o 

prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 

2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina 

confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, 

foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015”. No caso em 

tela, a Fazenda Pública deixou de proceder ao pagamento da RPV dentro 

do prazo legal de 60 dias. Aliás, bem extrapolado, sem qualquer iniciativa 

ou justificativa plausível. Imperioso lembrar que o bloqueio de valores não 

implica violação à ordem cronológica prevista no art. 100, caput, da 

Constituição Federal, já que a RPV consubstancia-se em ordem direta de 

pagamento e o aludido dispositivo é aplicável somente aos créditos 

expressos nos precatórios, o que não é o caso. Ademais, a norma 

insculpida pelo art. 100, § 3º, da Constituição Federal exclui, 

expressamente, a necessidade de submissão à ordem cronológica de 

apresentação para pagamento em relação à RPV. Deste modo, ainda que 

trate de medida grave a ser tomada apenas em situações excepcionais, é 

indiscutivelmente legítima quando a fazenda pública, de forma injustificada 

e indiferente, fugindo de sua responsabilidade, fora dos parâmetros 

legais, descumpre obrigações líquidas, certas e exigíveis derivadas de 

decisão/sentença judicial transitada em julgado. Assim sendo, com as 

considerações supra, sem outra solução eficaz, impositiva a constrição 

de valores monetários de titularidade da fazenda pública executada 

necessários ao pagamento da RPV expedida. Isto posto, a fim de garantir 

o cumprimento da requisição judicial exprimida na RPV olvidada, defiro o 

pedido da parte exequente para DETERMINAR o sequestro/bloqueio de 

valores em contas bancárias da fazenda pública executada porventura 

existentes no sistema financeiro nacional, por intermédio do sistema 

BACENJUD, que inclusive poderá ser renovado, se necessário, com a 

juntada aos autos das vias da operação, no montante indicado em cálculo 

atualizado até o momento, a ser previamente apresentado pela parte 

exequente em 05 dias. Efetivado o bloqueio/sequestro com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta depósitos judiciais, 

quando será expedido alvará para levantamento/transferência em favor 

da parte exequente, na conta bancária que tiver indicado. Se o sequestro 

do valor for exitoso, oficie-se imediatamente à fazenda pública, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a 

evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (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 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010340-32.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANA 

ALVES FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. . FINALIDADE: Intimar 

a parte exequente, através do (a) Defensor (a)/Advogado(a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11108320, bem como, do 

espelho de penhora id – 12321451, para manifestar o que for de seu 

interesse em 10 dias. Colíder, 20/03/2018. 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: 1000067-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHISLAINE DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000067-45.2017.8.11.0009 FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

exequente (s), através do(a) Advogado (a) para, no prazo de 05 dias 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), conforme 

determinado na r. Sentença. ID. 9702632 Colider-MT, 20 de março de 2.018 

– Antonia V. da Costa Nunis Técnica 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: 1000067-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHISLAINE DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 347 de 541



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000067-45.2017.8.11.0009 FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

exequente (s), através do(a) Advogado (a) para, no prazo de 05 dias 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), conforme 

determinado na r. Sentença. ID. 9702632 Colider-MT, 20 de março de 2.018 

– Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010449-46.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAEDSON CAMPOS DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010449-46.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: NELORE 

NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: LAEDSON 

CAMPOS DA CRUZ . FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do 

(a) Defensor (a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor se 

lê no id – 11092834, bem como, do espelho de penhora id – 12321960, 

para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. Colíder, 

20/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010444-24.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. L. NICASTRO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que defiro, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício do credor, de modo menos oneroso 

para o devedor, sendo que não sugere maior gravidade a penhora de 

dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional. Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito 

em execução. Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, 

com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister. Intime-se a parte executada da 

constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação 

no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex. Caso a 

parte executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência. Inteligência específica do 

art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais 

do seção art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso. Porventura restar inexitosa a restrição 

judicial, intime-se a parte exequente para manifestar o que for de seu 

interesse em 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder - MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010444-24.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. L. NICASTRO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010444-24.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: R. C. L. NICASTRO 

& CIA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA . FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do 

(a) Defensor (a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor se 

lê no id – 11092836, bem como, do espelho de penhora id – 12322527, 

para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. Colíder, 

20/03/2018. 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: 1000064-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000064-90.2017.8.11.0009 FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

exequente (s), através do(a) Advogado (a) para, no prazo de 05 dias 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), conforme 

determinado na r. Sentença. ID. 9702632 Colider-MT, 20 de março de 2.018 

– Antonia V. da Costa Nunis Técnica 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: 1000064-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000064-90.2017.8.11.0009 FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

exequente (s), através do(a) Advogado (a) para, no prazo de 05 dias 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), conforme 

determinado na r. Sentença. ID. 9702632 Colider-MT, 20 de março de 2.018 

– Antonia V. da Costa Nunis Técnica Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 
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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: 8010626-78.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES FAUSTINELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA OAB - MT0008099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010626-78.2013.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FRANCISCO DOS 

SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: JUARES FAUSTINELLI . FINALIDADE: 

Intimar a parte exequente, através do (a) Defensor (a)/Advogado(a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11092840, bem como, do 

espelho de penhora id – 12325593, para manifestar o que for de seu 

interesse em 10 dias. Colíder, 20/03/2018. 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: 8010562-97.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SANTANA CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010562-97.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ELIZANGELA DE 

ABREU Parte Ré: EXECUTADO: LUANA SANTANA CARDOSO . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do (a) Defensor 

(a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 

11092841, bem como, do espelho de penhora id – 12325998, para 

manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. Colíder, 20/03/2018. 

Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-95.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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: 

8010340-95.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ADAO RESENDE 

Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Finalidade: Initmar a parte exequente, através do 

advogado, por todo o teor da Petição e Comprovante de pagamento no 

id.:10566128 e seguintes, para manifestar, no prazo de cinco dias. 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: 1000766-70.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA DEO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000766-70.2016.8.11.0009 Promovente: LUZIA DE FATIMA 

DEO PINTO. Promovida: TIM CELULAR S.A. Vistos em correição. Ação 

aforada por Luzia De Fatima Deo Pinto em face de Tim Celular S.A, todavia, 

não foi acostada aos autos a petição inicial, estando apenas “Petição 

Inicial”, sem nenhum anexo com a mesma. Distribuída a ação, desde logo 

foi designada audiência de conciliação, com a intimação da parte 

promovente por meio de seu advogado que distribuiu a ação (evento n.º 

6290892), conforme permissivo contido no art. 334, § 3°, do Código de 

Processo Civil. Contudo, a promovente não compareceu na audiência de 

conciliação nem apresentou justificativa (id. 4713526). É o resumo do 

necessário, posto que dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Fundamento e decido. Sem delongas, compulsando os autos 

denoto que a parte promovente, apesar de devidamente intimada através 

de seu advogado (evento n.º 6290892), não compareceu à audiência de 

conciliação designada, tampouco apresentou qualquer justificativa (id. 

4713526). Destarte, a parte promovente não justificou a sua ausência na 

audiência de conciliação, sendo a sua presença obrigatória, conforme 

determina o Enunciado 20 do FONAJE, devendo o processo ser extinto. 

Nesse contexto, dispõe o art. 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. Ainda, a teor do 

disposto no Enunciado nº 28 do FONAJE, é necessária a condenação da 

promovente em custas processuais, pois, além de não haver pedido de 

justiça gratuita, constou no despacho inicial que a sua presença na 

audiência era obrigatória, sob pena contumácia e extinção do processo, 

arcando, neste caso, com as custas e despesas processuais. Pelo 

exposto, valendo-se do que dispõe o inciso I do art. 51 da Lei nº. 

9.099/1995, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com a condenação da parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, contudo, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de cinco 

anos, posto que concedo a ela os benefícios da justiça gratuita. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 18 de dezembro de 

2017. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos em 

correição. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de 

litígio entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta 

juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995, HOMOLOGO o 

presente 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. Preclusas as vias recursais, se 

nada for requerido em 15 dias, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. 

Colíder-MT, 18 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001390-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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J DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001390-85.2017.8.11.0009 Exequente: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA. Executada: J DOS SANTOS – ME. Vistos em 

correição. Execução de título executivo extrajudicial ajuizado por Leme 

Madeiras e Ferragens Ltda em desfavor de J Dos Santos – Me, visando o 

recebimento do valor de R$ 24.041,79. Após um ato e outro, a exequente 

desistiu da ação (id. 9645627). É o resumo do necessário, eis que 

dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento 

e decido. Sem devaneios, o parágrafo único do art. 200, do Código de 

Processo Civil, dispõe que a desistência da ação somente produzirá 

efeitos após homologação judicial, verbis: Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Destarte, dispõe o Enunciado 90 do 

FONAJE que 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. Diante do 

exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, formulada pela parte 

promovente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Após, CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO. 

Sem condenação da parte promovente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de 

Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 

270/2007. Colíder-MT, 18 de dezembro de 2017. SIMONI REZENDE DE 

PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos em correição. Projeto de sentença 

ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre os contendores 

assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no regular 

exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, 

que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões 

pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o presente 

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. Colíder-MT, 18 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IN OBRAS CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001614-23.2017.8.11.0009 Promovente:  FACHADA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME. Promovido: IN OBRAS 

CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA – ME. Vistos em correição. Trata-se 

de ação de cobrança visando o recebimento do valor de R$ 4.367,12, 

decorrente da venda de mercadorias que não foram pagas na data 

aprazada. Após um ato e outro, a parte promovente desistiu da ação (id. 

10994088). É o resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem devaneios, 

o parágrafo único do art. 200, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

desistência da ação somente produzirá efeitos após homologação judicial, 

verbis: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Destarte, dispõe o Enunciado 90 do FONAJE que 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. Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, formulada pela parte promovente, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Após, CERTIFICADO o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO. Sem condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 18 de 

dezembro de 2017. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos em correição. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o presente 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. Colíder-MT, 18 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (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: 

1001110-17.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: KELVIN 

APARECIDO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as 

partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10165358, para querendo, manifestar o que entender de direito no prazo 

legal. Colíder, 20/03/2018. 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: 1001110-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (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: 

1001110-17.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: KELVIN 

APARECIDO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as 

partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10165358, para querendo, manifestar o que entender de direito no prazo 

legal. Colíder, 20/03/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE 
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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: 1001072-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(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: 

1001072-05.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CARLOS 

GOLLO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10165165, para 

querendo, manifestar o que entender de direito no prazo legal. Colíder, 20 

de março de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(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: 

1001072-05.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CARLOS 

GOLLO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10165165, para 

querendo, manifestar o que entender de direito no prazo legal. Colíder, 20 

de março de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 40944 Nr: 2501-10.2006.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BENICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Certifico que passo a intimar o advogado da parte autora - Admar Agostini 

Mânica e Neuma Cielo, da devolução da Carta Precatória acostada aos 

autos, podendo os mesmos fazerem carga do processo para 

manifestação. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 3309-63.2016.811.0009

 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 MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Certifico que passo a intimar a procuradora do Autor do Fato, Dra; 

ELISANGELA DINARTE SOARES, para manifestar acerca do parecer 

ministerial de fls. 85 acostado aos autos. O referido é verdade.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13673 Nr: 1542-93.2004.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. VOTTO VETERINÁRIA - ME, ERALDO 

PACHECO VOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12.794/B MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a correição realizada no dia 12/03/2018 determinou o 

desarquivamento dos presentes autos para análise de eventual 

prescrição;

Considerando que a parte exequente não foi intimada acerca do 

arquivamento dos autos;

Determino que a parte exequente seja intimada do arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15719 Nr: 840-16.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

DO ALTO JURUENA IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86936 Nr: 1197-10.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RENASCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B, 

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida para que se 
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manifeste acerca da carta precatória juntada na ref. 121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79342 Nr: 2922-68.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO D FREITAS, ELIANE DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o valor bloquado na penhora online realizado é irrisório 

com relação ao valor do débito, de forma que impulsiono o feito para 

intimar o exequente a fim de que indique, no prazo de 10 (dez) dias, outros 

bens da parte executada que possam ser penhorados. Caso a parte não 

se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, o feito será 

suspenso com fundamento no artigo 921 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31568 Nr: 2548-62.2009.811.0046

 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): ALDAIR FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114543 Nr: 7206-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CESARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGURO 

ALIANÇA DP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida para manifestar 

acerca da proposta de acordo contida no item nº 05 da petição de ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114135 Nr: 7043-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G DA SILVA ME, JOSE GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30625 Nr: 1728-43.2009.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO, ANTONIO PEREIRA 

FILHO, ALDO TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE, ELIZETE 

INACIO, NELSON GERALDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, o 

que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO os requeridos Maria Helena Inácio de 

Andrade e Nelson Geraldo de Andrade ao pagamento de indenização por 

danos morais aos requerentes no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais), com juros legais de mora e correção monetária (INPC) a partir do 

ajuizamento da ação.CONDENO os requeridos Maria Helena Inácio de 

Andrade e Nelson Geraldo de Andrade pagamento de honorários ao 

patrono do requerente. Fixo tais honorários em 10% do valor final da 

condenação.CONDENO os requerentes ao pagamento de honorários do 

patrono dos requeridos Maria Helena Inácio de Andrade e Nelson Geraldo 

de Andrade. Fixo tais honorários em 10% do valor final da 

condenação.CONDENO os requerentes ao pagamento de honorários do 

patrono da requerida Elizete Inácio. Fixo tais honorários em 10% do valor 

final da condenação.CONDENO os requerentes e os requeridos Maria 

Helena Inácio de Andrade e Nelson Geraldo de Andrade no pagamento 

das custas processuais que serão rateadas.Declaro resolvido o mérito do 

processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40316 Nr: 1329-09.2012.811.0046

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO 

- OAB:19.054-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco)dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

616,25 (seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 24/25. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 481,55 (quatrocentos e oitenta e um reais e 

cinquenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

134,70 (cento e trinta e quatro reais e setenta centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Certifico ainda que, foi deferido o prazo de 10(dez) dias para a juntada 

das guias, conforme requerido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 49-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLANO RESTAURANTE E LANCHONETE 

LTDA, ALDO FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, WILSON CÃNDIDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A
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 Intimar a parte exequente da praça positiva realizada no dia 16/03/2018, 

bem como para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112876 Nr: 6464-26.2017.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original do Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108923 Nr: 4889-80.2017.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MAXIMIANO BAGATTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o recolhimento da diligência do sr. Oficial de Justiça 

acostados aos autos na ref: 07, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para juntar a guia de recolhimento, uma 

vez que fora juntado apenas o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114176 Nr: 7065-32.2017.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO VIEIRA, MAURO CELSO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA REGINA DEBORTOLI - 

OAB:RS/40157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115994 Nr: 326-09.2018.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE TEREZINHA DE JESUS SARMENTO, DANIEL 

LEANDRO SARMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ CALGARO, JOÃO CARLOS 

CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HASSAN MAHAMAD ANNAN - 

OAB:OAB/PR 33.665, HASSAN MOHAMAD ANNAN - OAB:33665, 

RENATO SEIDELER - OAB:OAB/PR 13.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114659 Nr: 7244-63.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIAS BARBOSA

 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:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

apresente impugnação a contestação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117393 Nr: 897-77.2018.811.0046

 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: NVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para se 

manifestar quanto a contestação apresentada, dentro do prazo legal.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 157286

Numeração Única: 1433-02.2018.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: Ronaldo Roversi

 Advogado(s): -

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A

Advogado(s): -

Srs Advogados:

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

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

Conflitos e Cidadania de Jaciara para participar(em) da sessão de 

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

Data: 21/05/2018 às 15:00

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110767 Nr: 1539-61.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORGES SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOBEM COOPERATIVA DOS 

TRANSPORTADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 e sua emenda.

Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem transação, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 
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autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do 

NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC § 5º do artigo 334).

 Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, 

ambos do NCPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do Art. 335 do NCPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada revel 

(Art. 344 do NCPC).

Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça.

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os Arts. 350 e 351 do 

NCPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 352 do NCPC.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105782 Nr: 8981-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO 

DAS PARTES, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial das 

partes, declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, 

inclusive o regime matrimonial de bens e, via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação com resolução do mérito.Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro civil competente para a devida averbação.Isentos de 

custas processuais por serem pobres na forma da Lei 1.060/50 e do art. 

98 do CPC.Ademais, cancelo a audiência de conciliação designada para o 

dia 09/04/2018, devendo ser retirada da pauta de audiências.Ciência à 

DPE.Intime-se.Após, o trânsito e julgado, arquivem-se com as baixas e 

comunicações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Jaciara/MT, 15 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86880 Nr: 5561-36.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias do executado (a), 

tendo em vista que a executada não honrou o parcelamento noticiado nos 

autos.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do NCPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do NCPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 96210 Nr: 4314-83.2017.811.0010

 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, GERSI 

RUSSI, SELUI LURDES REBESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade e documentos retro, impulsionando o feito e requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75558 Nr: 651-63.2016.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE CASTRO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/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 Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 7760-94.2017.811.0010

 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: AIRA MONIQUE FARIAS DOS SANTOS, ALCIONE 

GOMES DE SOUZA FRANCO, ANA MOTA RÚBIO, ANGELAEDA 

PASSARELLI, ANTONIA XAVIER DA CUNHA, ANA LUISA DOMINICI, 

CESAR RODRIGUES DE SOUZA, EDNA CAMPOS, CÂNDIDA ALVES DA 

GRASSIA MOTA, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA, ESTER 

SCHWERINER NEUBECKER, Eliani Tizzo Teixeira, FLAIME FRANÇA DO 

NASCIMENTO SOUZA, CIRLENE GONÇALVES DA ROCHA, MARLY VIEIRA 

GOMES, ILDA DA COSTA OLIVEIRA, MARIA JOSÉ MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, JOSÉ FRANCISCO JOSÉ, Hildebrandina Figueredo Cardoso, 
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IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO, LAIS AGNOLIN, LAURA PEREIRA 

DOS SANTOS, LEILIANE PEREIRA DE AGUIAR, Lucia Divina Rodovalho, 

QUELI FERNANDA COSTA FARIA, LEIA FRANCO DO NASCIMENTO 

KIENEN, LUZIA ROSA DE ARAUJO SANTOS, MEIRE ROCHA TOLEDO 

ANDRADE, ODELIZETE PEREIRA DE JESUS, RAQUEL ALVES DA COSTA, 

RUTH APARECIDA PAVAN MUFATO, SOLANGE DE OLIVEIRA FRANCO, 

SILMA BARBOSA LUZ, ROSEMARY PEREIRA VILARINHO, SANDRA 

ALVES DE SOUZA, ROSANGELA PEREIRA FRANÇA DE ANDRADE, 

TEREZINHA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abduljabar Galvin Mohammad (prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do parecer do Ministério Público (Ref: 10), postergo a análise do 

pedido de liminar para momento posterior às informações da autoridade 

coatora, “in verbis”:

“Em sede de cognição primária não se verifica a ilegalidade do ato 

atacado, tornando-se imperiosa a necessidade de se oportunizar à 

autoridade coatora a apresentação de informações, especialmente pela 

ausência de documento apto a comprovar a carga horária semanal de 

trabalho de 30 (trinta) horas semanais, cujas informações constam em 

controle de jornada.

Além do mais, o Projeto de Lei n° 36/2007 não foi juntado na íntegra, 

impedindo aferir se o ato impugnado está eivado de 

inconstitucionalidade/ilegalidade.

Aliás, os próprios impetrantes afirmam que ele foi retirado de votação, 

inexistindo qualquer lastro probatório indicando que a autoridade coatora 

alterará a carga horária da classe por meio manifestamente ilegal.”

Assim, requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade coatora, 

no prazo de 10 (dez) dias, com atenção ao art. 7, inciso I, da Lei 

12.016/2009.

 Após, nova vista ao Ministério Público.

Com a juntada da cota, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111355 Nr: 1842-75.2018.811.0010

 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: ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Defiro, o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do NCPC.

Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem transação, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do 

NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC § 5º do artigo 334).

 Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, 

ambos do NCPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do Art. 335 do NCPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada revel 

(Art. 344 do NCPC).

Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça.

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os Arts. 350 e 351 do 

NCPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 352 do NCPC.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111080 Nr: 1667-81.2018.811.0010

 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: ALZIRA DE FÁTIMA ALEGRETTI

 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:

 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.

Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89469 Nr: 1098-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de Ref.41.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no SISTEMA 

APOLO.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.
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Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88138 Nr: 446-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA - EPP, 

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA NETO, SIMONE FRANCIELE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das diligências 

extrajudiciais possíveis à exequente para a localização dos bens 

passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da exequente de 

diligência via sistema INFOJUD.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO 

o pedido formulado pela parte exequente referente ao pedido de penhora 

de bens via RENAJUD, devendo a credora indicar veículos que possam 

ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Ainda, para 

a providência do pedido de penhora via BACENJUD, determino a intimação 

da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, trazer planilha atualizada do 

débito exequendo.Decorrido o prazo acima mencionado, sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e vol tem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85834 Nr: 5079-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVANDERIAS CHIQUITA LAVANDERIA E 

SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, ANDERSON FARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de novo pedido da exequente pela realização de diligências por 

este Juízo concernentes a consultas de endereço da parte executada por 

meio dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD (Ref.45).

Consigna-se, inicialmente, que o pedido já foi analisado e indeferido, 

conforme decisão de Ref.41.

Ainda, verifica-se da Ref.13 que os executados foram devidamente 

citados, não havendo que se falar em busca de endereços para citação 

destes, como afirmou a credora em seus petitórios de Ref.39 e 45.

Desta forma, intime-se a exequente para que indique bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando cálculo atualizado do débito, se for o caso, ou ainda COMPROVE 

o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem 

logração de êxito, sob pena de suspensão do processo.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 5518-02.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO ME, 

RODRIGO DOMINICI SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5.821-B/MT

 Vistos etc.....FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO, por ora, o 

pedido formulado pela parte exequente referente ao pedido de penhora de 

bens via RENAJUD.Portanto, determino a intimação da parte exequente 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens 

passíveis de penhora em nome dos executados, bem como indicar 

veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que 

é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN. Ou, ainda, comprovar o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

processo.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111210 Nr: 1726-69.2018.811.0010

 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: AGP AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - 

MST, Maria da Penha, Itelvina maviolli, Deva de tal, Fia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, diante dos fatos narrados na inicial e do que consta na 

prova documental apresentada, com fundamento no artigo 932 e 933 c/c 

artigo 928 do Código de Processo Civil, concedo a tutela antecipada para o 

especial fim de determinar que os requeridos se abstenham de praticar 

qualquer ato que moleste ou turbe a posse do autor na área rural 

denominada “Fazenda Entre Rios”, sob pena de pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de transgressão à presente ordem 

judicial.Expeça-se mandado liminar de interdito proibitório, com as 

advertências dos artigos 297 e 319 do Código de Processo civil, devendo 

o mesmo ser cumprido no prazo de 24h. Cumprida a liminar, no mesmo ato, 

citem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.As providências.Jaciara/MT, 16 de março de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111442 Nr: 1875-65.2018.811.0010

 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 VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Inicialmente, verifico 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. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

NCPC.O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da parte executada e a segunda com o objetivo de 

promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado 

no prazo legal de três (03) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 19 de março de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34254 Nr: 1810-51.2010.811.0010

 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: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Em que pese a diligência realizada pelo autor (Ref: 67), cabe a ele informar 

os herdeiros ou sucessores do extinto, conforme manifestado pelo 

Ministério Público.

Intime-se, pois, a fim de regularizar a situação processual, no prazo de 

(quinze) dias.

No mesmo prazo supra, em atenção ao desenrolar dos autos (certidão de 

Ref: 68 e demais atos correlatos ao procedimento), requeira o que de 

direito.

Jaciara - MT, 19 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91499 Nr: 2124-50.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANI DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A/MT

 Processo nº. 2124-50.2017.811.0010

Código nº. 91499

VISTOS ETC,

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar as provas 

que ainda pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, sob 

pena de indeferimento, ou do julgamento da lide no estado que se 

encontra.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 19 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22125 Nr: 935-86.2007.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGPORT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 153535 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 10/05/2018 às 14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54786 Nr: 3221-27.2013.811.0010

 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: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 156038 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 30/05/2018 às 15h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111380 Nr: 1858-29.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARAPLAST S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO GL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA CHAITZ 

SCHERKERKEWITZ - OAB:63905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1858-29.2018.811.0010

Código 111380

Exequente: Zaraplast S/A

Executado: Frigorífico GL LTDA EPP

VISTOS ETC,

O Cartório Distribuidor certificou que a exequente não recolheu ou não 

juntou as guias de recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária (ref. 

2).

Desta feita, com fundamento na expressa redação dos itens nº 2.14.2 da 

C.N.G.C., que determina o recolhimento das custas judiciais no ato da 

distribuição da inicial, DERTERMINO a intimação da exequente, na pessoa 

de seu advogado (a), para que COMPROVE O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do artigo 290 

do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 19 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68 Nr: 664-92.1998.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DAGUANO FERRARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIGOZZI BIUDES, LUIZ SACARDI, 

MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Processo nº. 664-92.1998.811.0010

Código nº. 68

Exequente: Jose Aparecido Daguano Ferrario

Executados: Edson Pigozzio Biudes e Outros

VISTOS ETC,
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Decisão nos autos em apenso – Embargos à Execução 

nº1078-36.2011.811.0010, Cód. 46102.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33312 Nr: 875-11.2010.811.0010

 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: ROSA CASTELI

 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:

 Diante do exposto (...) JULGO PROCEDENTE o pedido de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de ROSA CASTELLI, qualificada nos autos, no 

valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 

8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, DESDE A DATA DA 

PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, QUAL SEJA, 24/05/2016 . Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.Tendo em vista o nítido 

caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio 

da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (...) para 

que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto 

às prestações vencidas desde a DATA DA PERÍCIA, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil, 

com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 28 de setembro de 

2016.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111229 Nr: 1737-98.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....leilão”;Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, 

se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.O leilão será 

precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na sede 

do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa 

oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não 

poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às 

providências.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

Jaciara–MT, 16 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.: 49044 Nr: 756-79.2012.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Processo nº. 756-79.2012.811.0010

Código. 49044

VISTOS ETC,

Diante da necessidade de perícia médica INDIRETA, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC).

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

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.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Jaciara–MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4172 Nr: 1182-82.1998.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

ARISTEU BERTOLIN, EMPRENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA SANTA 

ROSA LTDA

 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: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046, RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados da parte Requerente via DJE para, no prazo de 10(dez) 

dias,manifestarem-se acerca decurso do prazo postulado no petotório de 

fl. 282. É o que cumpre-me certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101870 Nr: 6987-49.2017.811.0010

 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): FELIPE MARTINS DA SILVA, LUZAIR MARTINS 

REZENDE DA SILVA, DILSON SANDRO BOTTURA, KLEYDSON MARTINS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:, Ronaldo Rodrigues Borges - 

OAB:45007/GO, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou alegações finais 
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conforme juntada na ref.91.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor do acusado para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 20 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010340-97.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIBEIRO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 12125077 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL UMBERTO CARLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000478-85.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOEL UMBERTO CARLINI 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Em respeito ao disposto nos art. 9º e 

10, ambos do CPC, oportunizo a parte exequente se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias sobre a viabilidade do prosseguimento da execução 

contra pessoa em Recuperação Judicial, mormente por ocasião da 

constituição do título executivo judicial e a possibilidade de habilitação do 

credito, pela via própria, nos autos de recuperação e sob o concurso legal 

de credores, bem como pela impossibilidade de se suspender a demanda 

por razoável tempo no rito do Juizado Especial Cível por força desta 

mesma recuperação. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-68.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FELIX DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000753-68.2016.8.11.0010 REQUERENTE: GILBERTO FELIX DE BRITO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Oportunizo à parte reclamada o prazo de 10 (dez) dias para 

manifestação. Nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas e 

anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RHONAN COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Patrícia Gomes Araújo OAB - GO26309 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000395-69.2017.8.11.0010 REQUERENTE: RHONAN COSTA REQUERIDO: 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A Vistos. Intime-se a 

parte devedora para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da 

condenação, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000296-65.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GRASIMAR FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000552-42.2017.8.11.0010 REQUERENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

REQUERIDO: MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO Vistos. Intime-se a 
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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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDERINO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000848-64.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOSE ALDERINO DE 

ALCANTARA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 

Vistos. Por enquanto, cite-se para comparecer à audiência de conciliação 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se as advertências contidas no 

§ 1.º do art.18 da Norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. Defiro o pedido de justiça gratuita. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO LAURENTINO DE LIMA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000806-15.2017.8.11.0010 REQUERENTE: AMARO LAURENTINO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Não obstante a defesa 

apresentada, designe-se data para audiência de tentativa de conciliação 

entre as partes, conforme pauta da conciliadora, uma vez que ainda não 

realizada no feito. Intimem-se para comparecimento, fazendo-se constar 

as advertências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-10.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000440-10.2016.8.11.0010 REQUERENTE: J. M. V. COMERCIO E 

REPRESENTACAO LTDA - ME REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Vistos. Manifeste-se a parte exequente sobre a petição de Num. 

11126239 e valores depositados, requerendo o que de direito no prazo de 

10 (dez) dias. Caso a parte discorde da monta depositada, remetam-se os 

autos à Contadoria do Juízo para apuração do valor devido, nos moldes da 

sentença e acórdão. Havendo concordância, expeça-se o competente 

alvará judicial e tornem conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSIMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI SILVA DE CAMPOS PAVONI OAB - MS9547 (ADVOGADO)

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ118948-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a impugnação ao cumprimento de sentença de id n. 

12228716 foram interpostos fora do prazo legal e a certidão anterior está 

incorreta .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 da impugnação ao cumprimento de sentença de id n. 

12228716.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000656-34.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 20 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar o 

autor para que junte procuração dando poderes para recebimento de 

valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DA ROCHA (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)
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Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para que no prazo de 05 dias informe seus dados 

bancários a fim de os valores sejam levantados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-15.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO PEREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-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: 

1000472-15.2016.8.11.0010 REQUERENTE: FLORISVALDO PEREIRA 

XAVIER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Noticiam as partes 

o pagamento do débito exequendo, autorizando-se, desse modo, a 

extinção da presente demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores depositados nos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-23.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000465-23.2016.8.11.0010 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE 

FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Defiro o desarquivamento dos autos. Noticiam as partes o pagamento do 

débito exequendo, autorizando-se, desse modo, a extinção da presente 

demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores depositados nos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNA COMERCIO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARIANO NASCIMENTO OAB - GO39088 (ADVOGADO)

JULIO CESAR MARQUES TORRES OAB - GO23754 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000379-18.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JULIANA VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FORTUNA COMERCIO S.A Vistos. Noticiam as partes o 

pagamento do débito exequendo, autorizando-se, desse modo, a extinção 

da presente demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores depositados nos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000760-60.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000760-60.2016.8.11.0010 REQUERENTE: MARLENE MARIA SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS 

S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Noticia a parte 

credora o pagamento do débito exequendo, impondo-se, desse modo, a 

extinção da presente demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores bloqueados nos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000828-73.2017.8.11.0010 REQUERENTE: EDMAR DA SILVA REZENDE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Noticiam as partes o 

pagamento do débito exequendo, impondo-se, desse modo, a extinção da 

presente demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores depositados nos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELDA SENA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000978-54.2017.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCIELDA SENA MESQUITA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Noticiam as partes o 

pagamento do débito exequendo, impondo-se, desse modo, a extinção da 

presente demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores depositados nos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LILIANE RACCOLT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000174-86.2017.8.11.0010 REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: MARIA LILIANE RACCOLT Vistos. Noticiam as partes o 

pagamento do débito exequendo, autorizando-se, desse modo, a extinção 

da presente demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores bloqueados nos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Indefiro, por 

outro lado, o envio dos títulos de crédito via correio, vez que cabe a parte 

interessada comparecer na Secretaria e desentranhar documentação. 

Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O 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: 11:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA IZABEL PERES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2018 Hora: 11:30 , 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: 1001177-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (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: JURUCE, 251, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 

08:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos à execução de id n. 12145876 foram 

interpostos dentro prazo legal e por um equívoco desta secretaria fora 

certificado anteriormente que estava fora do prazo. Posto isto, nos termos 
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do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

à execução de id n. 12145876 .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000997-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA LOUREIRO DE ALMEIDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA OAB - SP232003 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000997-60.2017.8.11.0010 DEPRECANTE: LUCIA HELENA LOUREIRO DE 

ALMEIDA DEPRECADO: EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU Vistos. 

Determino a redistribuição da presente Carta Precatória, uma vez que a 

mesma é oriunda da 2ª Vara do Foro de Capão Bonito da Comarca de 

Capão Bonito, justiça Criminal, portanto, a mesma dever ser redistribuída 

para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara – MT. Por outro lado, 

verifico ainda que a Carta Precatória encontra-se incompleta, não estando 

acompanhada do petitório de narrativa dos fatos, razão pela qual 

determino que seja oficiado à Comarca Deprecante para juntar nos autos a 

cópia da narrativa dos fatos. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001176-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (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: JURUCE, 251, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 

08:30 , 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: 1001174-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (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: JURUCE, 251, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 

08:20 , 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: 1001173-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (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: JURUCE, 251, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 

08:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-52.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO ALBANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12317153 

foram interpostos dentro 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. 12317153 .

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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 363 de 541



 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12317153 

foram interpostos dentro do prazo legal e por um erro desta secretaria 

fora certificado erroneamente que estava fora do prazo. 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. 12317153 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001047-86.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 20 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGEANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ SCHINOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI OAB - SP121994 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12325954 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12327400 

foram interpostos dentro 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. 12327400 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 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: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) 
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seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000971-62.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DEJAIR PERUZZO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. DEJAIR PERUZZO ajuizou ação indenizatória 

em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. 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 

10859499. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 10849228 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 10931149. 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$ 749,66, 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, 

nota-se que a empresa promovida não acostou nenhum documento 

comprobatório de crédito em face da parte promovente insuficiente para 

comprovar a existência da dívida. 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 10165150), 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) Todavia, por meio da ID 10165150, não 

obstante existir negativação anterior, este não tem o condão da 

presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz visto que 

está sub judice. Por essas razões, não incide no presente caso o teor da 

Súmula 385 do STJ, havendo dano moral 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 
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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. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outro restritivo anterior (ID 

10165150), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação 

do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial, 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$ 749,66 (setecentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e seis centavos); b) condenar a parte promovida 

pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (05/07/2016, 

ID 10165150) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

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 

____________________________________________________________

_________ 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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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 Número do Processo: 

1001023-58.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: RENATO ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. RENATO 

ARAUJO DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou a parte promovente que é 

cliente no plano controle de R$ 64,99 por mês, mas no mês 04/2017 a 

promovida efetuou cobranças superiores ao contratado (ID 10469423), 

assim a parte promovente contatou a promovida e esta informou que iria 

suspender a cobrança indevida e enviaria a fatura correta, mas a parte 

promovente continuou recebendo as faturas com valores superiores (ID 

10469412), foi efetuado o bloqueio do serviço e a inserção do seu nome 

nos órgãos de proteção crédito. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 11801172. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 11791133 e impugnação à 

contestação foi apresentada na ID 11913108. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no 

fornecimento dos serviços da parte promovida, a excludente de 

culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida sem 

contraprestação. A cobrança de serviço sem qualquer contraprestação 

ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem 

manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em 

detrimento do consumidor, e as cláusulas contratuais devem ser 

declaradas nulas. Neste sentido é a exegese extraída dos artigos 39, V, e 

51, inciso IV, ambos do CDC: Art. 39 - É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços: (...) V - exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva; Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; A cobrança de pacote 

de serviço telefônico, sem que estes serviços estejam sendo utilizados 

pelo consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a 

equidade, pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas, 

mas não lhe retribui beneficio algum. Em situação de similitude, a 

jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO 

MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO 

NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL 

COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. A ausência de qualquer movimentação da conta corrente por 

parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para 

afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. 

(TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 

23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA 

LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas 

na fatura que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das 

ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de 

prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 

evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Em exame 

do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas telas de sistemas (ID 11801172, fl. 2, 3), as quais não 

têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 
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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. Partindo 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 10469490), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão 

de denegrir a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a 

aquisição de crédito, como também proporcionando sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em decorrência da 

indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 01) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência dos débitos de R$ 

198,08 (cento e noventa e oito reais e oito centavos) e de R$ 179,23 

(cento e setenta e nove reais e vinte e três centavos); b) condenar a 

parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). 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 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________ 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000253-31.2018.8.11.0010 REQUERENTE: OSMAR MACIEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOANA MAIARA GASPAR BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000254-16.2018.8.11.0010 REQUERENTE: LOANA MAIARA GASPAR 

BITENCOURT REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão 

de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito
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Processo Número: 1000255-98.2018.8.11.0010
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000255-98.2018.8.11.0010 REQUERENTE: WILSON DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-83.2018.8.11.0010
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MINELVINO COUTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000256-83.2018.8.11.0010 REQUERENTE: MINELVINO COUTINHO DA 
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SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000257-68.2018.8.11.0010 REQUERENTE: VANESSA GARBELINI 

SERAFIM REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000258-53.2018.8.11.0010 REQUERENTE: VANESSA GARBELINI 

SERAFIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR REBOUCAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000259-38.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR REBOUCAS DE PAIVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão 

de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000262-90.2018.8.11.0010 REQUERENTE: LINDEMBERGUE HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a petição inicial carece de documento essencial à propositura 

da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a 

intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000264-60.2018.8.11.0010 REQUERENTE: JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000266-30.2018.8.11.0010 REQUERENTE: DIOGO MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que 

a petição inicial carece de documento essencial à propositura da ação, 

qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a 

intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000267-15.2018.8.11.0010 REQUERENTE: DIOGO MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a petição inicial carece de documento essencial à propositura 

da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual determino a 

intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000269-82.2018.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000270-67.2018.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, 

chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS LARA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000271-52.2018.8.11.0010 REQUERENTE: ROBERTO CARLOS LARA DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000276-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LINS DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000276-74.2018.8.11.0010 REQUERENTE: SILVANIA LINS DE ESPINDOLA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000279-29.2018.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCISCO JEFFERSON 

ALVES DE MEDEIROS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000280-14.2018.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCISCO JEFFERSON 

ALVES DE MEDEIROS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000281-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000281-96.2018.8.11.0010 REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - 

EPP Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial 

carece de documento essencial à propositura da ação, qual seja, 

comprovante de endereço, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000282-81.2018.8.11.0010 REQUERENTE: EDILSON APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000283-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000283-66.2018.8.11.0010 REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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 
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estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000287-06.2018.8.11.0010 REQUERENTE: MICHELLE CRISTINA FRERES 

LIMA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. Em 

detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000286-21.2018.8.11.0010 REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. Em detida 

análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de documento 

essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, 

razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000295-80.2018.8.11.0010 REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES GOMES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LILIANO GARDIN (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000588-84.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ADEMIR LILIANO GARDIN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

reconsideração formulado pela parte reclamante, eis que não encontra 

previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Deveria a parte apresentar 

recurso cabível para a rediscussão da matéria ou modificação da decisão, 

o que não foi feito, restando precluso seu direito. Aliás, prevê o §2º do art. 

51, lei 9.099/95, que a parte poderá ser isenta do pagamento das custas 

se comprovar que sua ausência decorreu de força maior, o que não se 

verifica de todo modo. Às providências necessárias para cobrança. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA DOS SANTOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000605-23.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CRISLAINE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de reconsideração formulado pela parte reclamante, eis que não 

encontra previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Deveria a parte 

apresentar recurso cabível para a rediscussão da matéria ou modificação 

da decisão, o que não foi feito, restando precluso seu direito. Alias, será 

isenta a parte do pagamento das custas, quando comprovar que sua 

ausência decorre de força maior, conforme inteligência do art. 51, § 1º, da 

lei 9.099/95. Às providências. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 371 de 541



Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000612-15.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ANGELA MARIA ARAUJO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de reconsideração formulado pela parte, eis que tal modalidade não 

encontra previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Deveria a parte 

apresentar no prazo legal recurso cabível para a rediscussão da matéria 

ou modificação da decisão, o que não foi feito, restando precluso seu 

direito. Aliás, nestes casos, será isenta a parte do pagamento das custas 

quando comprovar que sua ausência decorreu de força maior, conforme 

inteligência do art. 51, §2º, da lei 9.099/95. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000479-70.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Recebo o presente recurso em seu efeito suspensivo. Tendo em vista as 

contrarrazões da parte recorrida encontram-se encartadas nos autos, 

encaminhem-se os presentes autos à 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000300-05.2018.8.11.0010 REQUERENTE: RONI CLEI PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão 

de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J R MENEGUZZO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000301-87.2018.8.11.0010 REQUERENTE: AMARIZANE CANEDO 

TERUYA - ME REQUERIDO: J R MENEGUZZO INDUSTRIA DO VESTUARIO 

LTDA Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão 

que procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da 

parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da vasta documentação apresentada em harmonia 

com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos 

da decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Entendo, 

pois, que enquanto pendente a discussão judicial em torno de determinado 

débito apontado pelo credor, veementemente contestado pela parte 

reclamante, deve-se manter positiva a ficha cadastral do devedor, sob 

pena de prejuízos irreparáveis à parte devedora, pois que, hodiernamente, 

a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, 

implica em imediata restrição comercial do negativado. 2. Igualmente, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida 

para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa escrita ou oral no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente 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. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE SOUZA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000304-42.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[APOSENTADORIA]. REQUERENTE: ROZANE 

SOUZA PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: PREV-JACI FUNDO MUNI PREV 

SOCIAL DOS SERV DE JACIARA Vistos. 1. Conforme enunciado 35 do 

Fórum Permanente de Processualistas Civis, “as vedações à concessão 

de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não se aplicam aos casos 

de tutela de evidencia”. Ou seja, cabe tutela de evidência em face da 

Fazenda Pública. Pois bem, em que pese a tutela de evidência dispensar a 

urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do 

direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos 

incisos II e III do art. 311, do CPC. 2. No caso, inexistem, porém, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, permitindo-se 

chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, 

mormente no que se refere a comprovação de atividade especial, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de prova que evidencie a 

probabilidade do direito. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência, 

podendo ser objeto de reapreciação após a contestação. 3. Independente 

da inexistência de lei que autoriza a ré a transigir em juízo, cite-a para os 
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atos desta ação, observando o disposto no art. 7º da Lei 12.153/09, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pela escrivania, consignando que deverá oferecer defesa escrita ou oral 

até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. 

Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5. DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000202-20.2018.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: FRANCISCO COSTA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000944-79.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYS LEANNE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000888-46.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: WELLYS LEANNE DA 

SILVA Vistos. Defiro o pedido de suspensão processual dos autos pelo 

prazo de 30 (trinta) dias para que a parte reclamante possa localizar o 

paradeiro da parte reclamada. Decorrido o prazo assinalado, tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-31.2017.8.11.0010

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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1000598-31.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: JOBELINA FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração 

formulado pela parte, eis que tal modalidade não encontra previsão legal 

em nosso ordenamento jurídico. Deveria a parte apresentar no prazo legal 

recurso cabível para a rediscussão da matéria ou modificação da decisão, 

o que não foi feito, restando precluso seu direito. Aliás, nestes casos, 

será isenta a parte do pagamento das custas quando comprovar que sua 

ausência decorreu de força maior, conforme inteligência do art. 51, §2º, 

da lei 9.099/95. Intime-se a parte executada para que quite as custas e 

demais despesas processuais em 10 (dez) dias, sob pena de anotação à 

margem da distribuição conforme determinado no item 2.14.11 da C.N.G.C. 

e art. 3º do Provimento n.º 11/2007 – CGJ. Com o decurso do prazo, 

certifique-se e, caso não tenha sido procedido o pagamento, 

encaminhe-se certidão a Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal e arquivem-se estes sem baixa na distribuição. Intime-se, expedindo 

o necessário. Cumpra-se. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001117-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001117-06.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[REGIME PREVIDENCIÁRIO, DEVOLUÇÃO DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS ALÉM DO TETO]. 

REQUERENTE: VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1 - Designe-se audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 373 de 541



conciliação. 2 - Cite-se a parte requerida para os atos desta ação, 

observando o disposto no art. 7º da Lei 12.153/09, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - Intime-se a parte 

requerente para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. 4 - INDEFIRO, por 

ora, a tutela de urgência pleiteada, vez que a incidência da contribuição 

previdenciária ocorre sobre a gratificação da reclamante há pelo menos 

05 (cinco) anos, afastando o perigo de dano ou ao resultado útil do 

processo, inclusive, tratando-se de verba com caráter alimentar. Noutro 

passo, há vedação legal para deferimento de tutela antecipada em face da 

Fazenda Pública em casos de aumento de salário, extensão de vantagens 

ou pagamento de qualquer natureza a funcionários públicos e 

pensionistas. 5 - DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001118-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001118-88.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS PAGAS ALÉM DO TETO]. REQUERENTE: NEUZI JESUS 

DE MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1 - 

Designe-se audiência de conciliação. 2 - Cite-se a parte requerida para os 

atos desta ação, observando o disposto no art. 7º da Lei 12.153/09, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pela escrivania, consignando que deverá oferecer defesa escrita ou oral 

até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - 

Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 4 - DEFIRO ainda o pedido de justiça gratuita. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001177-76.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE 

ARNALDO HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A 

TELECOMUNICACOES Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 

1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001176-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001176-91.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE 

ARNALDO HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A 

TELECOMUNICACOES Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 

1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001174-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001174-24.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE 

ARNALDO HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A 

TELECOMUNICACOES Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 

1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001173-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Número do Processo: 

1001173-39.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 
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INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSE 

ARNALDO HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: SERCOMTEL S/A 

TELECOMUNICACOES Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 

1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001057-33.2017.8.11.0010 REQUERENTE: MARCIA DIAS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta 

no evento Id14467172 as partes entabularam composição amigável sobre 

o objeto da presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo 

Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

III - homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

da composição amigável firmada entre as partes para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO 

do presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000804-45.2017.8.11.0010 REQUERENTE: LOURIVAL RODRIGUES 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, diante da 

previsão da Súmula 385 do STJ, é garantid o direito de ao cancelamento, 

sendo que as outras aanotações constantes em nome do reclamdo estão 

em dicussão judicial devida é a indenização por danos morais. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do 

débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 196,81 (cento e noventa 

e seis reais e noventa e um centavos), e b) condenar a Reclamada em 

danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora 

de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte 
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inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000575-85.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JACKSON DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Número do Processo: 

1000575-85.2017.8.11.0010 Vistos etc., Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração juntadospela parte reclamada não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. In casu, verifica-se que inexiste qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. Logo, não 

há que se falar em propositura de embargos de declaração, mormente 

quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na sentença, mas 

sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. Outrossim, a 

interpretação dada pelo Embargante é diversa do entendimento dominante 

de que os embargos de declaração servem para reconhecer erro material 

manifesto. Ora, não se pode confundir erro material manifesto com erro 

manifesto do julgado, até por que o primeiro não tem o condão de alterar a 

sentença, mas apenas corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante 

entende que a sentença é errônea, que não houve análise das provas 

carreadas, que não houve a análise da legislação pertinente, que não 

houve a fundamentação dos danos morais, deve propor o competente 

recurso, momento em que suas razões serão analisadas pela Turma 

Recursal, não podendo se valer do instituto dos embargos para tal 

finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso 

específico. Assim, é certo que as questões levantadas se tratam de 

alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto de recurso 

inominado. Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se 

demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se aplica 

ao caso em comento. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da 

Lei 9.099/95. Publicado no Projudi. Submeto os autos ao M.Ma. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CAIRES DOS REIS (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001123-13.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GABRIEL CAIRES DOS REIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de desistência da ação 

por parte do reclamante (evento 20), informando que houve uma 

composição extrajudicial com a parte ré. O enunciado 90 do FONAJE 

indica que: “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” Assim, com fulcro 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do 

feito, sem julgamento de mérito, ante a desistência da ação constante nos 

autos. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000459-79.2017.8.11.0010 REQUERENTE: INGRID GABRIELA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração juntadospela parte reclamada não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, verifica-se 

que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo Embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença é errônea, 

que não houve análise das provas carreadas, que não houve a análise da 

legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos danos morais, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões levantadas se 

tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto 
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de recurso inominado. Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim 

se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se 

aplica ao caso em comento. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 

48 da Lei 9.099/95. Publicado no Projudi. Submeto os autos ao M.Ma. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001018-36.2017.8.11.0010 REQUERENTE: IVO FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme consta no evento Id11599369 as partes entabularam 

composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O Artigo 487, 

III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” Isto 

posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MINCHAO DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001076-39.2017.8.11.0010 REQUERENTE: LEANDRO MINCHAO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id11599548 as partes 

entabularam composição amigável sobre o objeto da presente demanda. O 

Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;” 

Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição amigável firmada 

entre as partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente Feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000856-41.2017.8.11.0010 REQUERENTE: RUTE SILVA LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de desistência da ação 

por parte do reclamante Id11588299. O enunciado 90 do FONAJE indica 

que: “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” Assim, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, 

sem julgamento de mérito, ante a desistência da ação constante nos 

autos. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000577-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE MELO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000577-55.2017.8.11.0010 REQUERENTE: MARIA LUZINETE DE MELO 

RAMALHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração juntadospela parte reclamada não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de 

embargos de declaração, mormente quando o objetivo não é sanar 

irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só 

pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas, que não houve a 

análise da legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 

Publicado no Projudi. Submeto os autos ao M.Ma. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000669-33.2017.8.11.0010 REQUERENTE: VALDIVINO CANUTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração juntadospela parte reclamada não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, verifica-se 

que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo Embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença é errônea, 

que não houve análise das provas carreadas, que não houve a análise da 

legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos danos morais, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões levantadas se 

tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto 

de recurso inominado. Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim 

se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se 

aplica ao caso em comento. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 

48 da Lei 9.099/95. Publicado no Projudi. Submeto os autos ao M.Ma. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001069-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNATAN ALESSANDRO FONTANELLI 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001069-47.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JHONNATAN ALESSANDRO 

FONTANELLI DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere a reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais formulada pela parte Reclamante, visando ver-se 

compensada pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em defesa a 

Reclamada aduz que a parte autora possui relação jurídica com a 

Promovida estando inadimplente. A fim de corroborar com suas alegações 

a Reclamada acostou aos autos contratos devidamente assinados pela 

parte reclamante, bem como documentos pessoais em Id11510303. A 

parte Reclamante não impugnou os contratos apresentados em 

contestação, ademais desnecessária perícia, pois a assinatura acostada 

no contrato são idênticas aos documentos assinados na inicial. Além, em 

impugnação o autor muda a sua narrativa, apresentando fato diverso do 

apresentado em inicial, alegando que a reclamada não cumpriu com o 

contrato alterando o plano, contudo não traz prova do fato. Ademais, em 

petição inicial alega que sempre honrou seus compromissos junto à 

reclamada, contudo, não junta qualquer comprovante de pagamento de 

faturas, ou qualquer prova de que tentou alterar o plano ou que tenha 

entrado em contato para reclamar sobre o não cumprimento contratual. 

Posto isso, não se desincumbiu a parte reclamante de provar que está 
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adimplente com a reclamada ou qualquer outra causa, sua narrativa 

somente confirma que está em mora com a reclamada e tenta por qualquer 

forma se desvencilhar de dívida não paga. Anoto que a circunstância de 

existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do 

ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não 

verifico no presente caso. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe 

desafia a improcedência. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à 

colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA 

LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO 

PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), 

que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O 

SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao devedor, 

conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. 

Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

presente demanda em relação ao registro existente em nome do autor, 

haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua própria 

iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a 

entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 

RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

22/10/2014). Deste modo, não há falar em responsabilização da 

Reclamada pela alegada ausência de notificação da Reclamante acerca da 

inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausente os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. II – DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Neste aspecto, verifico que razão assiste à Reclamada, o que faz 

procedente o pedido contraposto formulado. O Reclamante não obteve 

êxito em demonstrar que os débitos estavam adimplidos e, estando 

referidos valores em aberto até a presente data, necessário se faz que o 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 127,99 (cento e vinte e sete 

reais e noventa e nove centavos) . Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão do Reclamante e a procedência do pedido 

contraposto. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial 

e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague 

a Reclamada o valor de R$ 127,99 (cento e vinte e sete reais e noventa e 

nove centavos), acrescido dos respectivos juros e correção monetária, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000616-52.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GERALDO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração juntados pela parte reclamada não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. A reclamada alega em seus embargos que o aúdio 

juntado em contestação não foi analisado, contudo o mesmo foi analisado 

e comprova a tese do autor que gira exatamente em torno da alteração do 

plano e o subsequente corte de linha, sendo que o reclamante quitou 

todas as faturas em referência à linha, mesmo assim a linha não foi 

restabelecida, portanto os aúdios juntados aos autos somente corroboram 

com a versão do autor que em nenhum momento alegou que não possuía 

relação jurídica com a reclamada. Logo, não há que se falar em 

propositura de embargos de declaração, mormente quando o objetivo não 

é sanar irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o 

que só pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas, que não houve a 

análise da legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 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. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BELO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000790-61.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ARMANDO BELO DE LIMA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A parte 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência. Diante da contumácia da parte Autora, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Por fim, em que pese ter, a 

condenação em custas de que trata o art. 51, §2º da Lei 9.099/95, caráter 

punitivo visando inibir novas condutas semelhantes, a declaração de 

hipossuficiência obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei. Nesse 

sentido: “Ementa: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. 

AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 51 DA LEI 9099/95. 

COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE EM PAGAR REFERIDAS CUSTAS. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos 

exatos termos do voto.” (TJPR - 2ª TR – RI 0001431-98.2012.8.16.0108/0 - 

rel. juiz Marcelo de Resende Castanho - j. 09/10/2015). Deste modo, em 

havendo declaração de hipossuficiência nos autos, DEFIRO a gratuidade, 

suspendendo a cobrança das custas processuais, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 (art. 12). À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-31.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUEID FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000986-31.2017.8.11.0010 REQUERENTE: SUEID FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça defensiva 

acerca da existência de obrigação contraída e não adimplida pela parte 

Reclamante, que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, 

de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito e a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando o 

contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação 

foi realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu. As telas 

de computador colacionadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas unilateralmente. 

Por outro lado, mesmo que a contratação tivesse sido realizada por 

terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão 

pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos 

anteriores mas com a devida baixa, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000634-73.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ITAMAR LOPES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES-PREJUDICIAIS CARÊNCIA DA AÇÃO Diante da 

alegada falta de carência da ação em decorrência de falta de 

pedido/comprovação de esgotamento das vias administrativas, deixo de 

acolher, posto que não ser pressuposto o esgotamento das vias 

administrativas para socorro da via judicial.96618 93 INÉPCIA DA INICIAL 

-COMPROVANTE DE ENDEREÇO Diante da ausência de comprovante de 

endereço foi requisitada diligência ao endereço acostado aos autos a 

oficial de justiça ao que o mandado retornou positivo, tendo o sr. Oficial 

encontrado a parte reclamante no endereço fornecido na inicial Id9661893. 

Portanto, não merece acolhida a preliminar de falta de documento 

essencial à ação. PRESCRIÇÃO Curiosamente a parte Reclamada pleiteia 

aplicação da prejudicial de mérito (prescrição), alegando que os débitos 

por ela ainda cobrados encontram-se prescritos, portanto, a parte 

Reclamante não faria jus ao pleito de indenizatório. Indefiro a prejudicial 

suscitada, primeiramente, porque o objeto da demanda se refere a 

declaração de inexistência de débitos e indenização pelos danos morais 

decorrentes de tal lançamento, o qual continua ativo. Ademais é cediço 

que nas relações de consumo o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos 

e se inicia a partir da ciência do dano e de sua autoria, consoante artigo 

27 do CDC. III- FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos 

anteriores mas com a devida baixa, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001073-84.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MANOEL MESSIAS MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, conforme se observa no termo digitalizado nos 

autos. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 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 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 
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podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente projeto 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000977-69.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ED 

CARLOS SOARES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES-PREJUDICIAIS CARÊNCIA DA AÇÃO Diante da 

alegada falta de carência da ação em decorrência de falta de 

pedido/comprovação de esgotamento das vias administrativas, deixo de 

acolher, posto que não ser pressuposto o esgotamento das vias 

administrativas para socorro da via judicial.96618 93 INÉPCIA DA INICIAL 

-COMPROVANTE DE ENDEREÇO Há nos autos junto à documentação 

carregada na inicial comprovante de endereço em nome da parte 

reclamante, além de declaração de residência. Portanto, não merece 

acolhida a preliminar de falta de documento essencial à ação. III- 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos 

anteriores mas com a devida baixa, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA FERREIRA VIANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001039-12.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. REQUERENTE: EDINA FERREIRA VIANA MARQUES 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 
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atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES-PREJUDICIAIS INCOMPETÊNCIA DO ABSOLUTA JUIZADO 

ESPECIAL/DEMANDA COMPLEXA Alega a reclamada que a presente 

demanda requer a participação da CEF(Caixa Economica Federal) e por 

esta razão a conmpetência é da Justiça Federal, contudo requer a 

extinção do feito por ser a demanda complexa. Por mais que seja 

incoerente e desconexa a defesa da preliminar sucitada a mesma não 

merece acolhida. O responsável pela negativação do nome da reclamante 

é a reclamada, portanto esta deve estar no polo passivo da demanda. 

Apesar de ser a CEF o banco arrecadador, está seria solidária, sendo 

assim a presente demanda necessita de um dos responsáveis, podendo 

mais tarde a reclamada entrar com as medidas cabíveis contra a CEF. 

Ademais a causa não oferece nenhuma complexidade capa de retirar a 

competência deste juízo. Rejeito assim a preliminar. III- FUNDAMENTAÇÃO 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O caso se refere a reclamação com pedido de declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais formulada pela 

parte Reclamante visando ver-se compensada pela falha na prestação de 

serviços da Reclamada ante a negativação indevida de seu nome junto ao 

SERASA. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

tendo em vista que noticia ter pago a última fatura de consórcio do mês de 

agosto/2016 no valor de R$ 157,90 (cento e cinquenta e sete reais e 

noventa centavos), que ao não ser computada pela Reclamada, levou à 

indevida a anotação junto ao SERASA. Em defesa a Reclamada aduz que 

a situação não enseja reparação indenizatória de sua parte pois o banco 

arrecadador não repassou o valor do boleto pago à reclamada elidindo 

sua culpa. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo às Reclamadas a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Portanto evidente a desídia reclamada no tratamento com o 

consumidor. O consumidor foi submetido na realidade, a um verdadeiro 

desgaste psicológico. A reclamante tentou resolver administrativamente o 

seu problema porém não obteve êxito. Configurada a ilegalidade da 

conduta da reclamada, há evidente falha na prestação do serviço, 

ensejando a responsabilização objetiva das instituições financeiras, 

conforme o art. 14, caput, do CDC. O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a falha na prestação dos serviços por parte da 

empresa reclamada. Finalmente, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos experimentados de forma injusta. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para TORNAR 

definitiva a antecipação de tutela deferida; DECLARAR a inexistência do 

débito em questão nestes autos e CONDENAR a Reclamada a pagar o 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000198-17.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EDILSON 

PEREIRA PADILHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação ID10603314 considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a parte Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia 

ID11529221, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela extinção da presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado. Determino que o(a) Gestor(a) Judicial cumpra o § 3º, 

do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente projeto 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Após, arquive-se. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-27.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000898-27.2016.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA IZABEL CORREIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 
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permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação ID11130410 considerando que o valor se encontra depositado 

em conta judicial, a parte Reclamante concorda com o montante e informou 

os dados bancários para transferência da quantia ID11187288, razão pela 

qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino 

pela extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino 

pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o(a) Gestor(a) Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de 

Direito para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. Após, arquive-se. P.R.I.C. 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. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000981-09.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUCIANO 

FRANCA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere a reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais formulada pela parte Reclamante, visando ver-se 

compensada pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em defesa a 

Reclamada aduz que a parte autora possui relação jurídica com a 

Promovida estando inadimplente. A fim de corroborar com suas alegações 

a Reclamada acostou aos autos contratos devidamente assinados pela 

parte reclamante, bem como documentos pessoais em Id11064581. A 

parte Reclamante não impugnou os contratos apresentados em 

contestação, ademais desnecessária perícia, pois a assinatura acostada 

no contrato são idênticas aos documentos assinados na inicial. Anoto que 

a circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausente os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SEVERO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001085-98.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

CLAUDIO SEVERO DAS NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento Id11577705 

as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da presente 

demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: 

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 
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Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de 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. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001024-43.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ALEX NOVAES DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta 

no evento Id11721521 as partes entabularam composição amigável sobre 

o objeto da presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo 

Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

III - homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

da composição amigável firmada entre as partes para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO 

do presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000987-16.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANTONIO 

EVANGELISTA GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere a reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais formulada pela parte Reclamante, visando ver-se 

compensada pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em defesa a 

Reclamada aduz que a parte autora possui relação jurídica com a 

Promovida estando inadimplente. A fim de corroborar com suas alegações 

a Reclamada acostou aos autos contratos devidamente assinados pela 

parte reclamante, bem como documentos pessoais em Id11634205. A 

parte Reclamante não impugnou os contratos apresentados em 

contestação, ademais desnecessária perícia, pois a assinatura acostada 

no contrato são idênticas aos documentos assinados na inicial. Anoto que 

a circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausente os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-36.2017.8.11.0010

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 385 de 541



Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000727-36.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE MOREIRA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere a reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais formulada pela parte Reclamante, visando ver-se 

compensada pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em defesa a 

Reclamada aduz que a parte autora possui relação jurídica com a 

Promovida estando inadimplente. A fim de corroborar com suas alegações 

a Reclamada acostou aos autos contratos devidamente assinados pela 

parte reclamante, bem como documentos pessoais e faturas em 

Id11659313. A parte Reclamante não impugnou os contratos apresentados 

em contestação, ademais desnecessária perícia, pois a assinatura 

acostada no contrato são idênticas aos documentos assinados na inicial. 

A parte reclaamnte em sua impugnação contestou que desconhece os 

débitos e que os mesmos não foram comprovados (há faturas em anexo), 

entretanto para provar sua tese não traz aos autos nenhum comprovante 

de pagamento ou de cancelamento da linha, portanto não se desincumbiu 

de seu ônus de prova. Anoto que a circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente 

caso. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste 

modo, não há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada 

ausência de notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausente os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILANGEA ROSA QUEIROZ MACIEL (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001040-94.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROZILANGEA ROSA QUEIROZ MACIEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta 

no evento Id11599311 as partes entabularam composição amigável sobre 

o objeto da presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo 

Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

III - homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

da composição amigável firmada entre as partes para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO 

do presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001133-57.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

REQUERENTE: THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A parte Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Diante 

da contumácia da parte Autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Por fim, em que pese ter, a condenação em 

custas de que trata o art. 51, §2º da Lei 9.099/95, caráter punitivo visando 

inibir novas condutas semelhantes, a declaração de hipossuficiência 

obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei. Nesse sentido: “Ementa: 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. 

INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 51 DA LEI 9099/95. COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE EM PAGAR REFERIDAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, conhecer e 

negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos exatos 

termos do voto.” (TJPR - 2ª TR – RI 0001431-98.2012.8.16.0108/0 - rel. juiz 

Marcelo de Resende Castanho - j. 09/10/2015). Deste modo, em havendo 

declaração de hipossuficiência nos autos, DEFIRO a gratuidade, 

suspendendo a cobrança das custas processuais, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 (art. 12). À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR CRUZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001134-42.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

REQUERENTE: JUNIOR CEZAR CRUZ DO AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A parte Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Diante da 

contumácia da parte Autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Por fim, em que pese ter, a condenação em 

custas de que trata o art. 51, §2º da Lei 9.099/95, caráter punitivo visando 

inibir novas condutas semelhantes, a declaração de hipossuficiência 

obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei. Nesse sentido: “Ementa: 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. 

INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 51 DA LEI 9099/95. COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE EM PAGAR REFERIDAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, conhecer e 

negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos exatos 

termos do voto.” (TJPR - 2ª TR – RI 0001431-98.2012.8.16.0108/0 - rel. juiz 

Marcelo de Resende Castanho - j. 09/10/2015). Deste modo, em havendo 

declaração de hipossuficiência nos autos, DEFIRO a gratuidade, 

suspendendo a cobrança das custas processuais, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 (art. 12). À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONICE RITA LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000697-98.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ELEONICE 

RITA LEITE PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração juntados pela parte reclamada não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. A reclamada alega em seus embargos que o aúdio 

juntado em contestação não foi analisado, contudo o mesmo foi analisado 

e comprova a tese da autora que não contratou os serviços da reclamada, 

pois o aúdio apresentado se encerra com a requerente dizendo que está 

em seu serviço e que analisará depois a proposta da reclamada, portanto 

os aúdios juntados aos autos somente corroboram com a versão da 

autora. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo Embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 
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não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença é errônea, 

que não houve análise das provas carreadas, que não houve a análise da 

legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos danos morais, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões levantadas se 

tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser objeto 

de recurso inominado. Ademais, os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes só tem sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim 

se demonstrado a ausência de outros recursos cabíveis, o que não se 

aplica ao caso em comento. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 

48 da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao M.M(o). Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GARCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000699-68.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOSIANE 

GARCIA DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração juntados pela parte reclamada não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de 

embargos de declaração, mormente quando o objetivo não é sanar 

irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só 

pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas, que não houve a 

análise da legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 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. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000630-36.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração juntados pela parte reclamada não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de 

embargos de declaração, mormente quando o objetivo não é sanar 

irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só 

pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas, que não houve a 

análise da legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 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. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR CANGUCU (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 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000820-96.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ANTONIO JUNIOR CANGUCU REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração juntados pela parte reclamada não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de 

embargos de declaração, mormente quando o objetivo não é sanar 

irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só 

pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas, que não houve a 

análise da legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 

processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 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. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001178-61.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CONTRATOS DE CONSUMO, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LARISSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A 

parte Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência. Diante da contumácia da parte Autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente já 

deferida. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Por fim, em que pese ter, a 

condenação em custas de que trata o art. 51, §2º da Lei 9.099/95, caráter 

punitivo visando inibir novas condutas semelhantes, a declaração de 

hipossuficiência obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei. Nesse 

sentido: “Ementa: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. 

AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 51 DA LEI 9099/95. 

COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE EM PAGAR REFERIDAS CUSTAS. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 

Recurso desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos 

exatos termos do voto.” (TJPR - 2ª TR – RI 0001431-98.2012.8.16.0108/0 - 

rel. juiz Marcelo de Resende Castanho - j. 09/10/2015). Deste modo, em 

havendo declaração de hipossuficiência nos autos, DEFIRO a gratuidade, 

suspendendo a cobrança das custas processuais, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 (art. 12). À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000842-57.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROMILDA 

VALENTIM DIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração juntados pela parte reclamada não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. In casu, 

verifica-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 

sentença objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de 

embargos de declaração, mormente quando o objetivo não é sanar 

irregularidades contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só 

pode ser obtido via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo 

Embargante é diversa do entendimento dominante de que os embargos de 

declaração servem para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se 

pode confundir erro material manifesto com erro manifesto do julgado, até 

por que o primeiro não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas 

corrigir erros evidentes. Assim, se o Embargante entende que a sentença 

é errônea, que não houve análise das provas carreadas, que não houve a 

análise da legislação pertinente, que não houve a fundamentação dos 

danos morais, deve propor o competente recurso, momento em que suas 

razões serão analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do 

instituto dos embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma 
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processual prevê recurso específico. Assim, é certo que as questões 

levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual 

deve ser objeto de recurso inominado. Ademais, os Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes só tem sido admitidos em casos 

excepcionais e ainda assim se demonstrado a ausência de outros 

recursos cabíveis, o que não se aplica ao caso em comento. Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS com fundamento no artigo 48 da Lei 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. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMAR FELIPES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000628-66.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

LINDEMAR FELIPES FERNANDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A parte Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Diante da 

contumácia da parte Autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Por fim, em que pese ter, a condenação em 

custas de que trata o art. 51, §2º da Lei 9.099/95, caráter punitivo visando 

inibir novas condutas semelhantes, a declaração de hipossuficiência 

obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei. Nesse sentido: “Ementa: 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. 

INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 51 DA LEI 9099/95. COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE EM PAGAR REFERIDAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, conhecer e 

negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos exatos 

termos do voto.” (TJPR - 2ª TR – RI 0001431-98.2012.8.16.0108/0 - rel. juiz 

Marcelo de Resende Castanho - j. 09/10/2015). Deste modo, em havendo 

declaração de hipossuficiência nos autos, DEFIRO a gratuidade, 

suspendendo a cobrança das custas processuais, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 (art. 12). À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000722-14.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

DANIEL JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO A parte Reclamante foi devidamente intimada para, no 

prazo de 05(cinco) dias, apresentar comprovante de endereço em nome 

próprio ou comprovação do vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado, sob pena de extinção do feito, todavia, decorrido o prazo, não 

foi suprida a falta. Em seguida foi determinado diligência para que o Sr. 

Oficial de justiça certificasse a veracidade do endereço acostado aos 

autos, a qual não foi verificada, sendo que a parte reclamante não reside 

no endereço acostado aos autos, ID10515 850. ISTO POSTO, com fulcro 

no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAYD DAYANA DE MORAES SIQUEIRA (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001163-92.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LAYD 

DAYANA DE MORAES SIQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A parte Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência. Diante da 

contumácia da parte Autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 
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maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Por fim, em que pese ter, a condenação em 

custas de que trata o art. 51, §2º da Lei 9.099/95, caráter punitivo visando 

inibir novas condutas semelhantes, a declaração de hipossuficiência 

obsta a sua cobrança, nos exatos termos da Lei. Nesse sentido: “Ementa: 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. 

INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 51 DA LEI 9099/95. COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE EM PAGAR REFERIDAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, conhecer e 

negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos exatos 

termos do voto.” (TJPR - 2ª TR – RI 0001431-98.2012.8.16.0108/0 - rel. juiz 

Marcelo de Resende Castanho - j. 09/10/2015). Deste modo, em havendo 

declaração de hipossuficiência nos autos, DEFIRO a gratuidade, 

suspendendo a cobrança das custas processuais, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 (art. 12). À consideração 

do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001132-72.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

REQUERENTE: THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verifico que houve pedido de desistência da ação por parte do 

reclamante Id12126237. O enunciado 90 do FONAJE indica que: “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” Assim, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, sem julgamento 

de mérito, ante a desistência da ação constante nos autos. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação 

do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000983-76.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SERGIO 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo 

provas confeccionadas unilateralmente. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 
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pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos 

anteriores mas com a devida baixa, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000042-29.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: ADILENO M. BARBOSA 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - 

EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES-PREJUDICIAIS ILEGITIMIDADE PASSIVA Não merece 

acolhida a preliminar alegada. A questão em demanda se refere a 

operação de crédito denominada endosso-mandato, a qual não afasta a 

legitimidade do banco/mandatário para integrar o polo passivo de demanda 

postulando o cancelamento de protesto indevido, especialmente ao se 

considerar que esta assume o risco por eventuais danos que possam ser 

causados ao sacado pelo próprio risco da própria atividade bancária. 

Desta forma, deve responder solidariamente pois se beneficia da 

atividade. Entendimento jurisprdencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATAS. ENDOSSO-MANDATO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PARA RESPONDER PELA AÇÃO. 

DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS 

MATERIAIS DESCABIDOS. RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA 

EVIDENCIADA. Da legitimidade passiva da instituição bancária que 

apresentou os títulos para protesto: A mera existência do 

endosso-mandato, por si só, não afasta a legitimidade do banco 

mandatário para figurar no pólo passivo de demanda em que se objetiva a 

declaração da nulidade do título e do aponte cambiário levado a efeito. 

Negligência da instituição bancária, porquanto apontou duplicata sem 

qualquer documento que vinculasse a autora à obrigação nela estampada, 

uma vez que o título não estava aceito. Precedentes do STJ e deste 

Tribunal de Justiça. Danos morais. Quantum indenizatório mantido. 

Quantum indenizatório fixado de acordo com o estabelecido pela Câmara 

para casos similares. Preliminar rejeitada. RECURSO IMPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70064601511, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/12/2015). AÇÃO 

DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

CANCELAMENTO DE PROTESTO – DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO 

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

VALOR - MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Deve ser mantida a 

decisão proferida em sede de agravo de instrumento que reconheceu a 

legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição 

financeira, por entender co-responsavel o banco por ato ilícito decorrente 

do protesto indevido de titulo de credito sem lastro. O arbitramento do valor 

da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (Ap 

39154/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017). III- FUNDAMENTAÇÃO Sustenta a parte reclamante que seu 

nome foi protestado indevidamente por dívida que nunca contraiu, pois 

nunca entabulou relações jurídicas com as reclamadas e o presente caso 

se trata de fraude. Em sede de contestação a Reclamada argumenta que 

não possui legitimidade para a demanda e resiste ao pleito de indenização 

por danos morais. Pois bem, apesar de toda a argumentação tecida, a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não provou que não teve responsabilidade por enviar 

o nome da reclamante a protesto. Mais demonstrou que não teve cuidado 

ao realizá-lo. Cumpre salientar que quando de deferimento de medida 

liminar no presente pleito, foi solicitado ao cartório que providenciasse a 

devida baixa, visto que a reclamada não o poderia, ao que o escrivão 

encaminhou ofícco a este juízo esclarecendo que há indícios de fraude em 

relação a duplicatas da reclamada JULGAR COMERCIO ATACADISTA 

LTDA, as quais foram enviadas a protesto pela reclamada Banco 

Santander, id 81080 48 , ficando assim clara que a parte reclamante é 

vítima de fraude e da negligência da instituição financeira. Chamada a 

reclamada para se manifestar sobre o ofício do cartório, a mesma 

permaneceu silente. A duplicata mercantil é título de crédito emitido em 

razão da existência de contrato de compra e venda ou de prestação de 

serviços, na forma dos arts. 1º, 2º e 20 da Lei n.º 5.474/68. E no presente 

caso a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a relação 

jurídica causal do título.. Incontroverso é que o título de crédito (duplicata 

mercantil) foi emitido contra a parte reclamante sem qualquer preexistência 

de relação mercantil, devendo ser anulado, eis que há vício de fundo na 

duplicata emitida, hipótese em que mister se faz a sustação do protesto 

com o consequente ressarcimento pelos prejuízos causados. Por outro 

lado, como já ressaltado anteriormente, o banco ora reclamado possui 

responsabilidade quanto ao protesto indevido de duplicata, fato este 

resultado de suas atividades comerciais, a qual deveria ser exercida com 

a cautela e precauções de praxe, sendo indispensável a diligência no 

sentido de averiguar as formalidades e requisitos que devem revestir os 

títulos negociados, de modo trazer maior segurança quanto a exigibilidade 

de seu pagamento. Assim a reclamada não agiu conforme mandamento 

legislativo, vide art. 667 do Código Civil,onde “O mandatário é obrigado a 

aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar 

qualquer prejuízo causado por culpa sua (...).” Concluí-se que a instituição 

financeira agiu com culpa ao deixar de verificar as formalidades legais dos 

títulos, tornando-se, responsável solidariamente pelos danos causados à 

parte Autora com o protesto indevido. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR 

ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO 

ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do 

CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que 
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recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se 

extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, 

como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento 

anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.063.474 - RS (2008/0128501-0). APELAÇÕES 

CÍVEIS E RECURSO ADESIVO - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO 

INDEVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA 

CREDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LEVOU O TÍTULO A 

PROTESTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

DANO MORAL PRESUMIDO DECORRENTE DA CONDUTA ILÍCITA 

PRATICADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE 

E A PROPORCIONALIDADE - AFASTAMENTO DA ASTREINTE IMPOSTA 

PARA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO NÃO ACOLHIMENTO - PRETENSÃO A 

MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - EM SEDE DE RECURSO ADESIVO - NÃO 

ACOLHIMENTO - RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDOS E 

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. O Banco que realizou o 

protesto sem adotar as cautelas necessárias acerca do débito e seu 

pagamento sendo responsável pela cobrança do título tem legitimidade 

para responder pelo protesto indevido levado a efeito em nome da parte. 

Verificada a falha na prestação do serviço que levou ao protesto indevido 

do nome da parte resta configurado o dano moral que no caso é de 

natureza in re ipsa. Quando o valor da condenação a título de dano moral 

não atende a razoabilidade é possível fazer a sua majoração a fim de 

atender o caráter punitivo pedagógico da condenação. A astreinte é 

fixada visando a compelir a parte cumprir a determinação judicial devendo 

ser mantida quando não se verifica motivo para seu afastamento. (Ap 

159250/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, 

Publicado no DJE 17/02/2017). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao enviar o nome da parte 

Reclamante sob protesto por débito inexistente. Inexistente qualquer razão 

que justifique a manutenção de protesto em nome parte autora, o ato 

praticado pela Reclamada é ilícito e enseja sua responsabilização civil. A 

manutenção indevida do nome do Reclamante no registro de protestos 

constitui falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Partindo dessa premissa, o dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a manutenção indevida do protesto. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento experimentado. 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. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

DECLARAR a nulidade dos títulos em discussão neste autos, confirmando 

liminar anteriormente concedida e CONDENAR a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ). HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

com relação a Reclamada JULGAR COMERCIO ATACADISTA LTDA, e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso III, do CPC c/c Enunciado 90, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000746-42.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

REQUERENTE: SINESIA SANTOS CASTELI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça defensiva 

acerca da existência de obrigação contraída e não adimplida pela parte 

Reclamante, que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, 

de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito e a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando o 

contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação 

foi realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu. As telas 

de computador colacionadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas unilateralmente. 

Por outro lado, mesmo que a contratação tivesse sido realizada por 

terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão 

pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, 

a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 
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não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos 

anteriores mas com a devida baixa, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000236-29.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PAGAMENTO INDEVIDO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação 

ID11361611 considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a parte Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia ID11422145, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o(a) Gestor(a) Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de 

Direito para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. Após, arquive-se. P.R.I.C. 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. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOARES PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000169-64.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ALINE SOARES PINA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação ID11552465 considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a parte Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia 

ID11582295, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela extinção da presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado. Determino que o(a) Gestor(a) Judicial cumpra o § 3º, 

do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação do presente projeto 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Após, arquive-se. P.R.I.C. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FORTUNATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1001075-54.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DIVINO FORTUNATO DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Incompetência 

dos Juizados Especiais - necessidade de prova pericial No que tange a 

preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o 

conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. III - 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. O Contrato trazido aos autos se refere 

exclusivamente à abertura de conta bancária junto a instituição financeira 

e não a empréstimo como alega a reclamada, quando ao referido 

empréstimo traz somente planilhas de computador sem nenhuma 

assinatura do reclamante para provar a sua anuência com o suposto 

empréstimo. Portanto, o contrato de abertura de conta não é capaz de 

provar que o mesmo realizou operação de empréstimo juntos à instutuição 

financeira. Por outro lado, mesmo que a contratação tivesse sido realizada 

por terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro 

meio fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, 

senão pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, 

a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas as negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos 

anteriores mas com a devida baixa, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 

487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada em discussão neste autos e CONDENAR a 

Reclamada em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ABADIA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000933-50.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANGELA ABADIA APARECIDO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Incompetência 

dos Juizados Especiais - necessidade de prova pericial No que tange a 

preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o 

conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. 

Conexão Foi suscitada preliminar de conexão da presente ação com outra, 

contudo deixo de acolher a preliminar por não se tratar de mesmo objeto. III 

- FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere a reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais formulada pela parte Reclamante, visando ver-se 

compensada pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em defesa a 

Reclamada aduz que a parte autora possui relação jurídica com a 

Promovida estando inadimplente. A fim de corroborar com suas alegações 

a Reclamada acostou aos autos contrato devidamente assinado pela parte 
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reclamante, bem como documentos pessoais e faturas comprovando os 

débitos em Ids11665910/11665901/11665894. A parte Reclamante não 

impugnou o contrato apresentado em contestação, ademais 

desnecessária perícia, pois a assinatura acostada no contrato são 

idênticas aos documentos assinados na inicial. A parte reclamante em sua 

impugnação contestou que desconhece os débitos e que os mesmos não 

foram comprovados (há faturas em anexo), alega que os produtos nas 

notas fiscais jamais foram entregues. Contudo, não trouxe a parte 

reclamante aos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

promovida. Anoto que a circunstância de existir relação de consumo não 

impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não 

é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não verifico no presente caso. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a improcedência. No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausente os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-80.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000888-80.2016.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: PAULA SILVA PEREIRA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - PRELIMINAR Carência de ação No que tange a preliminar 

carência da ação em virtude de não delimitação real dos danos morais 

sofridos, rejeito-a, uma vez que a preliminar se confunde com o mérito da 

demanda. III - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A despeito das 

alegações esposadas na peça defensiva acerca da existência de 

obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, que pudesse 

legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter a Reclamada 

logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de relação 

jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, 

ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, 

ônus do qual não se desincumbiu. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Ademais, de acordo 

com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - 

REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a súmula 385/STJ não é aplicável 

apenas às negativações provenientes dos órgãos responsáveis pelos 

cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Verifico que a parte 

Reclamante possui outro registro no cadastro de inadimplentes, sendo 

certo ainda que não restou comprovado nos autos serem os mesmos 

indevidos, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do Colendo STJ, que 

diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 
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cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, não há que se falar 

em danos morais. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência 

do débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 773,91 (setecentos e 

setenta e três reais e noventa e um centavos). Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LOYCE LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000872-92.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: BRUNA LOYCE LIMA 

DA SILVA Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no evento 

Id11577551 as partes entabularam composição amigável sobre o objeto da 

presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - 

homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da 

composição amigável firmada entre as partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de 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. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA MARIA DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000874-62.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: ETELVINA MARIA DE 

JESUS SANTOS Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta 

no evento Id11599438 as partes entabularam composição amigável sobre 

o objeto da presente demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo 

Civil estabelece que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

III - homologar: b) a transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

da composição amigável firmada entre as partes para que produza os 

seus efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO 

do presente Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, b do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DIAS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000882-39.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: NILSON DIAS REIS 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é credora 

da importância de R$ 220,95 (duzentos e vinte reais e noveta e cinco 

centavos) devidamente atualizada, representada pelas duplicatas anexas; 

que o crédito teve como origem a compra e venda de mercadorias, 

fornecidas pelo Reclamante ao Reclamado; que já tentou por várias vezes 

receber seu crédito de forma amigável, mas todas elas resultaram 

inexitosas, não restando alternativa senão propor a presente medida 

judicial objetivando a recuperação de seu crédito. Nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito 

e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Designada audiência de 

conciliação esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, 

não compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré 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. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através das duplicatas devidamente assinadas em ID9822645, cumpria a 

parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o 

que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. III 

– DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 

1.431,20 (um mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 
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citação e atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data 

do vencimento dos títulos. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO JACOB JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000407-83.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: ALFREDO JACOB 

JUNIOR Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. O caso se refere a Ação de cobrança de duplicata 

formulada pela parte Reclamante, visando o pagamento dos valores 

devidos e comprovados pelas duplicatas. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

do reclamado, considerando que conforme as duplicatas apresentadas em 

ID7376267 são assinadas por Chrysline Monteiro, e a presente demanda é 

em face de Alfredo Jocob Junior. Destaco, que mesmo citado e intimado o 

reclamado não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou 

defesa, configurando revelia. Apesar da revelia, a mesma não tem condão 

de se FAZER presumir como verdade absoluta todos os fatos 

apresentados, e permite ao juiz análise dos fatos e provas apresentados 

na inicial confrontando-as para se formar o seu convencimento. Ante o 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada e, com amparo 

no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000879-84.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANA ALVES 

GARCIA Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de ação de cobrança de 

duplicata onde não houve êxito na localização do Devedor. De outro lado, 

intimada a parte reclamante para manifestar sobre novo endereço a 

mesma não o forneceu. Nesse sentido o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95: 

“não encontrado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, o 

processo deverá ser imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Isto posto, julgo extinta a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4°, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o projeto de 

sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA CHRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000878-02.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: JANAINA CHRISTINA 

DA SILVA Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de ação de cobrança de 

duplicata onde não houve êxito na localização do Devedor. De outro lado, 

intimada a parte reclamante para manifestar sobre novo endereço a 

mesma não o forneceu. Nesse sentido o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95: 

“não encontrado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, o 

processo deverá ser imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Isto posto, julgo extinta a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4°, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o projeto de 

sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 
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1000920-51.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]. REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME REQUERIDO: MONALISA LIMA DA 

SILVA Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é 

credora da importância de R$ 2.001,73 (dois mil e um reais e setenta e três 

centavos) devidamente atualizada, representada pelas duplicatas anexas; 

que o crédito teve como origem a compra e venda de mercadorias, 

fornecidas pelo Reclamante ao Reclamado; que já tentou por várias vezes 

receber seu crédito de forma amigável, não restando alternativa senão 

propor a presente medida judicial objetivando a recuperação de seu 

crédito. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de 

produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. 

Designada audiência de conciliação esta restou inexitosa, eis que o 

Promovido mesmo intimado, não compareceu na solenidade, bem como 

não apresentou contestação, requerendo a parte autora a revelia do 

requerido. Em conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte ré 

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. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida através das 

duplicatas devidamente assinadas em ID9885170, cumpria a parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o que 

não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 

2.001,73 (dois mil e um reais e setenta e três centavos), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação e 

atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data do 

vencimento dos títulos. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000850-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000850-34.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ARRAS OU 

SINAL]. REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME REQUERIDO: 

ROSANGELA OLIVEIRA NETO Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de Execução de título executivo extrajudicial onde não houve 

êxito na localização do Devedor. De outro lado, intimada a parte exequente 

para manifestar sobre novo endereço, permaneceu silente. Nesse sentido 

o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95: “não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Isto posto, julgo extinta a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4°, da Lei 

n. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000541-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000541-13.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ARRAS OU 

SINAL]. REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME REQUERIDO: 

CARMEN LUCIA FERREIRA DE LIMA Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de Execução de título executivo extrajudicial onde não houve 

êxito na localização do Devedor. De outro lado, intimada a parte exequente 

para manifestar sobre novo endereço, permaneceu silente. Nesse sentido 

o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95: “não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Isto posto, julgo extinta a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4°, da Lei 

n. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRESONIA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000857-26.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO, ARRAS OU SINAL]. REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO 

SUARDI - ME REQUERIDO: EDRESONIA GONCALVES Vistos. SENTENÇA I - 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 
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FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Execução de título executivo extrajudicial 

onde não houve êxito na localização do Devedor. De outro lado, intimada a 

parte exequente para manifestar sobre novo endereço, permaneceu 

silente. Nesse sentido o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95: “não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, o processo deverá ser 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Isto posto, 

julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

53, §4°, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000862-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000862-48.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO, ARRAS OU SINAL]. REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO 

SUARDI - ME REQUERIDO: MARCIA ALVES FERREIRA Vistos. SENTENÇA I 

- RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Intimada a parte Exequente para se manifestar sob 

pena de extinção em id n. 11700788 , quedou inerte. De outro lado, desde 

então, o feito encontra-se paralisado em secretaria, sem qualquer 

providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000602-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000602-68.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ERIVALDO SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que o executado 

comprovou, através da juntada de extrato de depósito bancário, que 

satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores depositados nos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIEIRA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000233-74.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GILBERTO VIEIRA FERNANDES 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos. Considerando que o 

executado comprovou, através da juntada de extrato de depósito 

bancário, que satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução 

é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000297-50.2018.8.11.0010 REQUERENTE: CELSON WAGNEI DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Manifesta a parte 

postulante o desinteresse pelo prosseguimento da presente demanda 

judicial. Decido. Sem delongas, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte requerente, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código legal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000480-55.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Noticiam as partes o pagamento do 

débito exequendo, impondo-se, desse modo, a extinção da presente 

demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000299-20.2018.8.11.0010 REQUERENTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000747-27.2017.8.11.0010 REQUERENTE: SINESIA SANTOS CASTELI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001050-41.2017.8.11.0010 REQUERENTE: RAFAELA MAROSO PICCININ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-43.2017.8.11.0010

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 BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001121-43.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-73.2017.8.11.0010

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 BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001119-73.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000852-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FACINCANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000852-04.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. REQUERENTE: ERICA 

FACINCANI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se 

de Liquidação de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 – na Segunda Vara Cível da 

Comarca do ACRE, proposta pelo(a) exequente em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TelexFree). Pois bem, a competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Nesse 

sentido, ressalte-se que o Juizado Especial é incompetente para promover 

a execução e/ ou liquidação de sentença constituída no âmbito de 

jurisdição comum. Com efeito, o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, assim 

dispõe: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; No mesmo sentido, o art. 516 do NCPC 

prevê que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – 

os tribunais, nas causas de sua competência originária; II – o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III – o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo 

juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo 

juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não 

fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao 

juízo de origem. No que diz respeito à competência nas ações coletivas, a 

Lei da Ação Civil Pública assim preceitua no seu art. 21: Art. 21. 

Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 98, §2º e 101 do CDC - 

dispositivos do Título III -, assim dispõem: Art. 98. A execução poderá ser 

coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 

abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 

sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras 

execuções. (...) § 2º É competente para a execução o juízo: I – da 

liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual; II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. (...) Art. 

101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e 

serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste titulo, serão 

observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no 

domicílio do autor; Destarte, da simples leitura dos artigos acima citados, 

nota-se que, no Juizado Especial, é cabível apenas a execução e/ou 

liquidação de sentença de seus próprios julgados, não sendo competente 

para processar os títulos executivos judiciais constituídos por outras 

jurisdições. De mais a mais, infere-se que é competente para processar 

execução e/ou liquidação de sentença de título judicial oriundo de ação 

coletiva tanto o juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de 

jurisdição quanto o juízo do domicílio do credor, como no presente caso, 

de forma que inclusive essa questão já restou esclarecida na própria 

sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca do 

Acre. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar a presente liquidação de sentença, nos termos do artigo 3º, § 

1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 516 do NCPC, artigo 98, § 2º, 

incisos I e II, e art. 101, inciso I, esses dois último do Código de Defesa do 

Consumidor, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000854-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FACINCANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000854-71.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. REQUERENTE: EDSON 

FACINCANI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se 

de Liquidação de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 – na Segunda Vara Cível da 

Comarca do ACRE, proposta pelo(a) exequente em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TelexFree). Pois bem, a competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Nesse 

sentido, ressalte-se que o Juizado Especial é incompetente para promover 

a execução e/ ou liquidação de sentença constituída no âmbito de 

jurisdição comum. Com efeito, o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, assim 

dispõe: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; No mesmo sentido, o art. 516 do NCPC 

prevê que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – 

os tribunais, nas causas de sua competência originária; II – o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III – o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo 

juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo 

juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não 

fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao 

juízo de origem. No que diz respeito à competência nas ações coletivas, a 

Lei da Ação Civil Pública assim preceitua no seu art. 21: Art. 21. 

Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 98, §2º e 101 do CDC - 

dispositivos do Título III -, assim dispõem: Art. 98. A execução poderá ser 

coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 

abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 

sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras 

execuções. (...) § 2º É competente para a execução o juízo: I – da 

liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual; II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. (...) Art. 

101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e 

serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste titulo, serão 

observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no 

domicílio do autor; Destarte, da simples leitura dos artigos acima citados, 

nota-se que, no Juizado Especial, é cabível apenas a execução e/ou 

liquidação de sentença de seus próprios julgados, não sendo competente 

para processar os títulos executivos judiciais constituídos por outras 

jurisdições. De mais a mais, infere-se que é competente para processar 

execução e/ou liquidação de sentença de título judicial oriundo de ação 

coletiva tanto o juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de 

jurisdição quanto o juízo do domicílio do credor, como no presente caso, 

de forma que inclusive essa questão já restou esclarecida na própria 

sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca do 

Acre. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar a presente liquidação de sentença, nos termos do artigo 3º, § 

1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 516 do NCPC, artigo 98, § 2º, 

incisos I e II, e art. 101, inciso I, esses dois último do Código de Defesa do 

Consumidor, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos 
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termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P. R. I. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000859-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FACINCANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000859-93.2017.8.11.0010, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. REQUERENTE: ODAIR 

FACINCANI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se 

de Liquidação de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 – na Segunda Vara Cível da 

Comarca do ACRE, proposta pelo(a) exequente em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TelexFree). Pois bem, a competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Nesse 

sentido, ressalte-se que o Juizado Especial é incompetente para promover 

a execução e/ ou liquidação de sentença constituída no âmbito de 

jurisdição comum. Com efeito, o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, assim 

dispõe: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; No mesmo sentido, o art. 516 do NCPC 

prevê que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – 

os tribunais, nas causas de sua competência originária; II – o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III – o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo 

juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo 

juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não 

fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao 

juízo de origem. No que diz respeito à competência nas ações coletivas, a 

Lei da Ação Civil Pública assim preceitua no seu art. 21: Art. 21. 

Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 98, §2º e 101 do CDC - 

dispositivos do Título III -, assim dispõem: Art. 98. A execução poderá ser 

coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 

abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 

sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras 

execuções. (...) § 2º É competente para a execução o juízo: I – da 

liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual; II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. (...) Art. 

101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e 

serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste titulo, serão 

observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no 

domicílio do autor; Destarte, da simples leitura dos artigos acima citados, 

nota-se que, no Juizado Especial, é cabível apenas a execução e/ou 

liquidação de sentença de seus próprios julgados, não sendo competente 

para processar os títulos executivos judiciais constituídos por outras 

jurisdições. De mais a mais, infere-se que é competente para processar 

execução e/ou liquidação de sentença de título judicial oriundo de ação 

coletiva tanto o juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de 

jurisdição quanto o juízo do domicílio do credor, como no presente caso, 

de forma que inclusive essa questão já restou esclarecida na própria 

sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca do 

Acre. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar a presente liquidação de sentença, nos termos do artigo 3º, § 

1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 516 do NCPC, artigo 98, § 2º, 

incisos I e II, e art. 101, inciso I, esses dois último do Código de Defesa do 

Consumidor, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P. R. I. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000629-51.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE BEZERRA DA ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando 

que o executado comprovou, através da juntada de extrato de depósito 

bancário, que satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução 

é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZIDIEL HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000444-13.2017.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ZIDIEL HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que o executado 

comprovou, através da juntada de extrato de depósito bancário, que 

satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98001 Nr: 5629-25.2017.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do pedido de ref. 52 e dos documentos a ele juntados, 

informando a celebração de acordo extrajudicial realizado entre as partes, 

SUSPENDO O CURSO da presenta ação de busca e apreensão até 

10/08/2018, nos termos do art. 313, inciso II, do CPC/2015.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório e, decorrido o prazo acima 

informado, intime-se o requerente para requerer o que for de seu 

interesse no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80011 Nr: 1982-56.2016.811.0018

 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: RdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

 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:

 Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, devendo esta comprovar, inclusive, que 

quitou o parcelamento que lhe foi concedido, sob pena da sua dívida ser 

inscrita em dívida ativa, conforme prevê a CNGC/MT. Encaminhem-se os 

autos a Central de Arrecadação para o cálculo das custas, bem como 

para que se proceda conforme determina a CNGC/MT. Ante a celebração 

do acordo, cada parte deverá arcar com os honorários de seus 

advogados.P.R.I.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98881 Nr: 6106-48.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiany Mateus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, considerando que a requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a petição inicial de requisito necessário para a propositura 

da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes pela parte autora, 

devendo o cartório distribuidor proceder conforme determina a CNGC/MT. 

P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96728 Nr: 4988-37.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Thiago de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão formulada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face VANDERSON THIAGO DE 

FREITAS, ambos qualificados nos autos.

À ref. 16 a parte autora pugnou pela desistência da ação, requerendo 

também a baixa de eventuais restrições em nome do veículo objeto dos 

autos.

Pois bem, a desistência, consoante expressa o ordenamento jurídico, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

 Deixo de acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto 

que não houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a 

inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN.

Custas processuais remanescentes, acaso existentes, ficam a cargo da 

parte requerente, eis que conforme dispõe o artigo 90 do Código de 

Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Sem condenação em honorários advocatícios, eis que a parte adversa 

sequer foi citada.

 Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27010 Nr: 4991-41.2007.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Ventura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Regina Faustino dos Santos, Deni 

Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdecir Grossklaus Campinas 

- OAB:10019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação monitória proposta por Luzinete Ventura Silva em face 

de Marcia Regina Faustino dos Santos e Deni Oliveira dos Santos, todos 

devidamente qualificados, ao qual foi convertida em mandado monitório 

(fls. 30) e remetidos ao arquivo provisório, ante a manifestação da parte 

autora de que as partes estariam firmando acordo (fls. 38/40).

É o relatório. Decido.

Afere-se que os autos permaneceram inertes no arquivo provisório por 

mais de 7 anos, sem que as partes se manifestassem.

Assim, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo 

pelo qual nos termos do art. 591 da CNGC c/c art. 485, inciso VI do CPC 

julgo extinto esta demanda sem resolução de mérito.

Sem custas face a gratuidade judicial. Sem honorários advocatícios, eis 

que a parte autora deixou de se manifestar nos autos, devendo os 

encargos ser suportado pelos seus patrocinados.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 1836 Nr: 391-55.1999.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Felicio Hirocazu Ikeno 

em face de Antonio Carlos Fernandes de Araújo, todos devidamente 

qualificados, sendo os autos remetidos ao arquivo provisório por inércia 

do exequente (fls. 323/324).

É o relatório. Decido.

Afere-se que os autos permaneceram inertes no arquivo provisório por 

mais de 8 anos, sem que as partes se manifestassem.

Assim, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo 

pelo qual nos termos do art. 591 da CNGC c/c art. 485, inciso VI do CPC 

julgo extinto esta demanda sem resolução de mérito.

Custas remanescentes pelo embargante conforme sentença mantida pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sem honorários advocatícios.

Após, o trânsito em julgado, remetam-se os autos a Central de 

Arrecadação e Arquivamento com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43942 Nr: 1052-77.2012.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Carlos de Oliveira-ME, Everaldo Carlos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta pelo Banco Bradesco S/A em face de E. 

Carlos de Oliveira-ME e Everaldo Carlos de Oliveira, ambos devidamente 

qualificados nos autos, ao qual houve composição amigável (fls. 26/28) 

com consequente homologação e suspensão do feito até a data prevista 

para quitação (fls. 29).

Depreende-se que após o decurso do referido prazo, não houve 

manifestação das partes, estando então os autos no arquivo provisório.

Assim, considerando o decurso do prazo de pagamento das parcelas 

convencionadas sem que houvesse manifestação das partes desde o ano 

de 2012, julgo extinta esta execução nos termos do art. 924, inciso III do 

CPC.

Eventuais custas remanescentes pelo executado.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1732 Nr: 18-44.1987.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramão Nativo Greco, Eloir Benides Greco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO HIROCAZU IKENO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A em 

face de Ramão Nativo Greco e Eloir Benides Greco, todos devidamente 

qualificados nos autos, ao qual foi extinto por ausência de recolhimento 

das custas intermediárias (fls. 171).

Houve interposição de recurso de apelação, ao qual foi provido por 

unanimidade pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com retorno 

dos autos a este juízo em 2007.

Regularmente intimado para se manifestar, o exequente permaneceu 

inerte, sendo os autos remetidos ao arquivo provisório (fls. 227).

Após mais de 1 ano, o exequente pugnou pelo desarquivamento do feito 

(fls. 229), contudo nada requereu, sendo os autos remetidos ao arquivo 

provisório e lá permanecendo por mais de 07 (sete) anos.

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, constata-se que a demanda foi distribuída no ano de 

2006, tendo permanecido a maior parte do seu trâmite no arquivo 

provisório aguardando providências da parte interessada.

Assim, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito, motivo 

pelo qual nos termos do art. 591 da CNGC e art. 485, VI do CPC, julgo 

extinto esta execução.

Custas remanescentes pelo exequente. Sem honorários advocatícios.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25810 Nr: 3816-12.2007.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selegrini e Grandi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta por Esly Sebastião Piovezan Moreira de 

Souza em face de Selegrini e Grandi Ltda, ambos devidamente 

qualificados nos autos, onde procedeu-se com a adjudicação dos bens 

penhorados às fls. 33 e consequente remessa dos autos ao arquivo 

provisório, afim de que o exequente indicasse bens passiveis de penhora 

quanto ao saldo remanescente.

Apesar de devidamente intimado, o exequente quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls. 65.

É o relatório. Decido.

Afere-se dos autos que os mesmos permaneceram parados no arquivo 

provisório aguardando providências da parte interessada por mais de 02 

(dois) anos.

Logo, ante a ausência de manifestação, evidente a falta de interesse no 

prosseguimento do feito, assim nos termos do art. 591 da CNGC e 485, VI 

do CPC, julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Custas remanescentes pelo exequente.

 P.R.I. Após, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24721 Nr: 2740-50.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrosalles Comércio de Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Marques de Almeida Agrop. -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução por quantia certa proposta por Agrosalles Comércio 

de Sementes Ltda em face de M. Marques de Almeida Agrop.-ME, todos 

devidamente qualificados nos autos, onde após tentativa frustrada de 

penhora on-line, o exequente pugnou pela intimação da parte adversa ao 

qual não se realizou por ausência de recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, o que levou a nova intimação da exequente, tendo 

pugnado pela suspensão do feito por 06 (seis) meses, permanecendo os 

autos inertes por mais de 07 (sete) anos.

É o relatório. Decido.

Considerando que os autos estão inertes no arquivo provisório 

aguardando manifestação da exequente e, nos termos do art. 591 da 

CNGC e 485, inciso VI do CPC, evidente a falta de interesse no 

prosseguimento do feito, motivo pelo qual julgo extinto esta demanda sem 

resolução de mérito.

Custas remanescentes pela exequente. Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se definitivamente com as respectivas 

baixas.

Cumpra-se.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69116 Nr: 845-73.2015.811.0018

 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: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65803 Nr: 2901-16.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Juara Ltda - ME, Vanessa Francieli 

da Silva, Kelson Jose Dias Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 1886-12.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Ricardo Tromboni, Eidi Pinto de Camargo 

Tromboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Trombone, Elizabeth Fávaro, Joel 

Carlos Fávaro da Costa, Marco Aurélio da Costa Fávaro, Elizeth Francelino 

de Oliveira Fávaro, Eduardo Fávaro Trombone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar o 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. Intimar ainda os patronos da partes partes 

para retirar em Cartório Cartas Precatórias para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

 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: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar o patrono da parte autora para retirar em Cartório Carta Precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58543 Nr: 1030-82.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Leocir Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Intimar o 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. Intimar ainda o patrono da parte autora para 

retirar em Cartório Carta Precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64947 Nr: 2214-39.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Nunes Rezende Wielewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Almeida Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Raimundo da Silva - 

OAB:35.408/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar o 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. Intimar ainda o patrono da parte autora para 

retirar em Cartório Carta Precatória para o devido cumprimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-60.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Considerando o transito em julgado, intime-se a executada para 

pagar, no prazo de 15 dias, sob pena de a dívida ser acrescida de multa 

de 10%, consoante o disposto no art. 523, §1º do novo CPC. Devidamente 

cumprida, intime-se a parte autora para pugnar o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias, após, certifique-se e conclusos. Transcorrido o 

prazo sem o cumprimento, intime-se a parte exequente para atualizar o 

débito com a inclusão da multa prevista no art. 523, §1º do novo CPC, bem 

como pugnar o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito. Cumpra-se.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70669 Nr: 1606-07.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar acerca da 

decisão de ref.38.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001164-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. B. (AUTOR)

P. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001164-32.2017.8.11.0025 AUTOR: 

KAUANI RODRIGUES BOECHART, PATRICIA RODRIGUES CORREIA RÉU: 

JONAS DE SOUZA BOECHART VISTOS ETC. Recebo a execução de 

alimentos, pois atende aos requisitos do artigo 319, do Código de 

Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se 

o Executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

valor de R$ 860,27 (oitocentos e sessenta reais e vinte sete centavos), 

provar que o já fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de protesto judicial e prisão civil, nos termos do art. 528, do NCPC. Vista 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 08 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1000482-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. T. (AUTOR)

E. K. T. T. D. L. (AUTOR)

C. T. T. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. D. L. (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para dar 

prosseguimento no feito ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção dos 

autos sem resolução do mérito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 99614 Nr: 1000-89.2014.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO, HERMES LOURENÇO BERGAMIM, ZULMAR CURZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT, 

NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Analisando os autos verifico que razão assiste aos litisconsortes 

passivos HERMES LOURENÇO BERGAMIM e ZULMAR CURZEL, vez que 

os mesmos não foram devidamente intimados da sentença acostada às 

fls. 295/297, conforme se observa na certidão da Sra. Gestora Judiciária 

acostada à fl. 300.Assim sendo, DECLARO NULA a certidão de trânsito em 

julgado acostada à fl. 302, bem como determino a intimação dos réus 

supracitados, por intermédio de seu advogado, reabrindo-se o prazo para 

eventual interposição de recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111141 Nr: 3130-18.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, ABELARDO 

VICENTE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 REQUERIDA MUNICÍPIO DE 

JUÍNA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105184 Nr: 145-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EGILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 DESPACHO FL. 168: "Vistos etc. Defiro o pedido retro. Intimem-se os réus 

para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, providenciarem a realização do 

exame de eletroneuromiografia – membros inferiores (MID/MIE) que o 

paciente necessita, bem como agendarem o retorno do mesmo junto ao Dr. 

Luis Fernando Maciel Cardoso, no dia informado à fl. 166, disponibilizando, 

inclusive, transporte e estadia, para fins de avaliação médica."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000124-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR KNUPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000124-78.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ARTUR KNUPP RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos em correição. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 
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de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Certifique-se a tempestividade das petições das partes. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82649 Nr: 2602-23.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICLO CAIRU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGUILA CONSERTOS E PEÇAS P/ MOTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:2800/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/MT 13.701

 Código n. 82649

DECISÃO

Vistos em correição.

 INTIMEM-SE, nos termos do art. 841, § 2º do NCPC, o Executado MAGUILA 

CONSERTOS E PEÇAS P/ MOTOS LTDA, bem como os avalistas MARIA 

IRENE SOARES e PEDRO FRANCISCO SOARES (proprietários do imóvel 

penhorado – fls. 95/96) para manifestarem-se em 10 (dez) dias sobre a 

penhora e o laudo de avaliação, sob pena de preclusão.

Outrossim, INTIME-SE a Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT, nos termos do art. 

799, I do NCPC, vez que é credora hipotecária dos avalistas, consoante se 

observa da certidão de inteiro teor do imóvel penhorado (fls. 95/96).

Às providências.

Juína/MT, 1 de fevereiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80662 Nr: 126-12.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Código n. 80662

DESPACHO

Vistos em correição.

 1. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se 

na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

 2. Intime-se o executado pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos (artigo 513 §2º, I, NCPC) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 5.238,69 (cinco mil, duzentos e 

trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), acrescidos das custas, se 

houver.

3. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do NCPC, sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento.

4. Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, poderá a parte exequente efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo.

5. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do NCPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Juína/MT, 1 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123035 Nr: 3272-85.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 123035

Requerente: Banco Bradesco S/A

 Requerido(s): Marco Antonio da Silva

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos em correição.

 Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, com 

fundamento no artigo 145, §1° do Novo Código de Processo Civil.

À Secretaria Judicial determino que promova a identificação visual dos 

autos, nos termos do artigo 347, inciso IX, CNGC.

Remeta-se ao substituto legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 1 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119292 Nr: 983-82.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ESTOFADOS LTDA ME, SELESTE MASSOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 119292

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE 

DO JURUENA em desfavor de MASSOTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA-ME, já qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 06/36.

O executado foi devidamente citado, conforme certidão de fl. 77, mas 

deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer embargos (f. 78).

Por fim, petitório do Exequente informando que as partes resolveram por 

fim ao litígio, entabulando acordo.

 Em razão da transação, requerem a homologação da avença (fls. 80/82).

Após, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito.

No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, 

por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal.

 Cabível, pois, a sua homologação judicial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado pelas 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
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 Custas judiciais e despesas processuais ficam a cargo dos Executados, 

conforme estipulado no item 8 do acordo.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Juína/MT, 1 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96714 Nr: 5180-85.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOSÉ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Código n. 96714

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cálculo 

atualizado do crédito.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 1 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101886 Nr: 2838-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIS REYNALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 DECISÃO

Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de a SUSPENSÃO do processo.

2. Remeta-se ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124690 Nr: 4209-95.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR BARANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[..]Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil em razão 

do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do 

benefício pleiteado.Sem custas e honorários sucumbenciais, por ser 

beneficiária da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Às providências.Juína/MT, 09 

de fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5540 Nr: 1065-75.2000.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSÉ POLETTO, IVO POLETTO, JANDIR 

ANTONIO DAL BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A - 

MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE INTERESSADA PARA, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS MANIFESTAR, ANTE O DESARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107891 Nr: 1526-22.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO NEITON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THADEU GUERRA E 

SILVA - OAB:MT 16.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em Vista o Despacho de fls.142, redesignando a audiência para o 

dia 26 de abril 2018 as 15h 15 minutos, INTIME-SE a parte autora recolha o 

Valor da Diligência correspondente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80054 Nr: 4597-08.2010.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, ROGÉRIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, SAMUEL 

ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 80054

DESPACHO

Vistos em correição.

 Aguarde-se resposta do ofício de f. 56.

Às providências.

Juína/MT, 14 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 1944 Nr: 37-48.1995.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO BIGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA, JOÃO 

BERTOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Código n. 1944

DECISÃO

Vistos em correição.

Às fls. 319/322 os Exequentes requereram a citação dos herdeiros, filhos 

do de cujus.

Pois bem.

Falecido o executado, cumpre a regularização do polo passivo da 

demanda com a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus 
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sucessores, conforme art. 110, NCPC.

Nos termos dos ensinamentos de Nelson Nery, “a herança, até que seja 

partilhada, é um todo indivisível (CC 1791). Essa a justificativa do disposto 

no CPC 796. Conforme tenha sido ou não realizada a partilha, a 

responsabilidade pelas dívidas do falecido será imputada ou ao espólio, ou 

ao herdeiro, individualmente.”

No caso dos autos, os Exequentes requereram a citação dos herdeiros 

para integrar o polo passivo a título de sucessão processual, mas não 

comprovaram que já houve a partilha dos bens do de cujus.

Portanto, INTIMEM-SE os Exequentes para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovarem que os bens do falecido já foram partilhados, sendo que em 

caso negativo deverão usar das vias legais (propor inventário, art. 616, 

VI, NCPC) para promover a sucessão processual no prazo, na ordem e na 

forma que a lei determina.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e suspenda o 

processo nos termos da decisão de fl. 318.

Às providências.

Juína/MT, 8 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89864 Nr: 4129-73.2012.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 89864

DESPACHO

Vistos em correição.

Estes autos foram correicionados e estão em devida ordem.

 Consoante certidão de fl. 31, a sentença de fl. 30 transitou em julgado, 

portanto INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo autor às fls. 

35/36.

Às providências.

Juína/MT, 1 de março de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89209 Nr: 3378-86.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. A. BUSACHERA - ME, KATIANE APARECIDA 

BUSACHERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:13353 MT, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 89209

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos em correição.

1. DEFIRO parcialmente o pedido de f. 86.

2. Portanto, determino que seja realizada a penhora on-line, via sistema 

BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras das executadas 

K.A.BUSACHERA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ. sob o n°. 

12.401.207/0001-57 e KATIANE APARECIDA BUSACHERA, pessoa física, 

inscrita no CPF . sob o n°. 043.807.929-94, até o montante de R$ 

17.922,37 (dezessete mil novecentos e vinte e dois reais e trinta e sete 

centavos), em favor do exequente.

 3. Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o depósito 

do valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados, 

conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 do Tribunal 

Pleno do TJ/MT.

4. Caso a pesquisa BACENJUD tenha resultado negativo, intime-se a 

exequente para requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção da ação.

5. Por outro lado, se a medida obtiver resultado positivo, intimem-se ambas 

as partes para manifestarem-se sobre a minuta de bloqueio no prazo de 

10 (dez) dias.

Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121127 Nr: 2059-44.2016.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. ROSA EXPORTADORA DE MADEIRAS 

LTDA, DIRLEI NMARIA, ANTONIO MARIANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY ALMEIDA ALVES - 

OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 121127

VISTOS EM CORREIÇÃO

INDEFIRO o pedido de fl. 22, pois compulsando os autos, verifico que a 

empresa foi citada através do sócio Antônio Mariano Rosa, conforme 

correspondência devolvida à fl. 16, sendo, portanto, desnecessária a sua 

citação por Oficial de Justiça.

 Portanto, INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender por direito.

 Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120275 Nr: 1553-68.2016.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XADREZ COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME, 

ALESANDRA DE SOUZA OLIVEIRA FERNANDES, EVANDRO FERNANDES 

DE SOUZA, ELIAS MARTINS ROCHA, JOHN LENO SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY ALMEIDA ALVES - 

OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 120275

VISTOS EM CORREIÇÃO

INDEFIRO o pedido de citação por edital de fl. 25, tendo em vista que a 

empresa executada já foi citada, conforme certidão de fl. 24-v.

Portanto, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender por direito.

Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119963 Nr: 1385-66.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DE AMARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 119963

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em desfavor de FABIO JUNIOR DE 
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AMARANTES, já qualificados nos autos.

A ação foi distribuída em 25 de abril de 2016.

Contudo, a parte autora manifestou-se em 27/09/2017 requerendo a 

desistência da ação (fl.61).

Em seguida, vieram-me os autos para apreciação.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido de fl.61.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

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

Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento de custas judiciais e taxa 

judiciária, conforme determinação contida no artigo 90, NCPC.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118039 Nr: 303-97.2016.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 Código n. 118039

DESPACHO

Vistos em correição.

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

manifestar-se sobre petição de fls. 85/88.

Após, certifique-se a tempestividade e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 20 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 133145 Nr: 4541-28.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINO OLIVEIRA PENTEADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 133145

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de Embargos à Execução intentados erroneamente por 

ALBERTINO OLIVEIRA PENTEADO, representado pela advogada dativa 

Enádia Garcia dos Santos Ribeiro.

De o simples manusear dos autos de n. 4236-83.2013.811.0025, 

observa-se que não se trata de ação executiva, mas sim de ação 

ordinária de cobrança, inviabilizando, obviamente, o manejo de Embargos à 

Execução, vez que esta sequer existe.

Portanto, tendo em vista que a peça inaugural não preenche os requisitos 

do artigo 319 e 320 da legislação processual, eis que apresenta 

irregularidade insuscetível de conserto, não resta alternativa senão o 

indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso I, NCPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Juína/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121760 Nr: 2483-86.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e 

o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão.

 Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual.

 Após, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109824 Nr: 2492-82.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: "Vistos em correição.Por não haver 

elementos necessários ao pronto julgamento da lide, designo audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada no dia 15 de maio de 2018 às 14h00 

para fins de comprovação da existência de união estável.Casa haja 

requerimento, DEFIRO, desde já, a produção de prova testemunhal, 

depoimento pessoal das partes e juntada de novos documentos. Se 

houver interesse por qualquer das partes na oitiva de testemunhas, fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, 

para apresentar o respectivo rol, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, 

NCPC).O rol de testemunhas deverá conter o nome, a profissão, o estado 

civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o 

número de registro de identidade e o endereço completo da residência e 

do local de trabalho (art. 450, NCPC).Nos termos do artigo 455 do NCPC, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele 

arrolada(s) do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.Advirto que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. A inércia na realização da referida intimação importa 

desistência da inquirição da testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.Intimem-se.Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111195 Nr: 3174-37.2015.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DECIO PERES SABRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALBERTO OLIVEIRA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA - 

OAB:4259/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANÇA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MG 53.485

 DESPACHO"Vistos em correição.Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem a produção de outras provas, 

indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua 

realização, sob pena de preclusão.

 Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual. 

Após, certifique-se e volte-me concluso.Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 113086 Nr: 4348-81.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI FATIMA BENDER TAQUES, ANDRÉ 

LUIZ BENDER TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 DESPACHO"Vistos em correição.Intime-se a advogada subscritora da 

petição de fl. 65 para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos 

que comunicou os Executados (Roseli Fátima Bender Taques e André Luiz 

Bender Taques – procurações às fls. 55/56) acerca da renúncia, 

conforme determina o artigo 112 do NCPC.Às providências.Juína/MT, 13 de 

março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91679 Nr: 6115-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAC, TDAC, CVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas de Moura Radin - 

OAB:19.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - ORIENTADORA 

AJES - OAB:8389/MT, EDER HERMES - OAB:OAB/MT 16.727, KELLI 

CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT, LUÍS FERNANDO 

MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT, NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, VILMAR MARTINS MOURA GUARANY - 

OAB:15279-B/MT

 Código n. 91679

DECISÃO

Vistos em correição.

O cumprimento de sentença deve ser requerido nos autos em que a 

decisão final de mérito foi proferida.

No caso dos autos, os credores de alimentos deverão, querendo, 

promover o cumprimento de sentença nos autos de n. 

3741-68.2015.811.0025 – código n. 112249, vez que o presente processo 

(autos de n. 6115-62.2012.811.0025 – código n. 91679) foi extinto sem 

resolução de mérito pelo Juízo antecessor.

Portanto, REJEITO o pedido de cumprimento de sentença ofertado às fls. 

84/88 e DETERMINO o arquivamento destes autos.

Intime-se.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135938 Nr: 518-05.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DA SILVA DE ABREU, ANDRE XAVIER 

DOS SANTOS, SANDRO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, 

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado Sandro Fernandes da 

Silva, expedindo-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se 

o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, ENCAMINHANDO-SE 

cópia às Delegacias de Polícia.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

servindo a presente como MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96546 Nr: 4987-70.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉQUERENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 às 

12:10. Podendo as partes apresentar a contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 às 

12:20. Podendo as partes apresentar a contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-84.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 às 

13:30. Podendo as partes apresentar a contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON RAFAEL AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA (REQUERIDO)

INDUSTRIA DE PISOS AVARE LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 às 

13:40. Podendo as partes apresentar a contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE JUINA COM DE VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 às 

13:50. Podendo as partes apresentar a contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000148-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO SCHERER BATISTA (REQUERIDO)

ANA PAULA SCHERER BATISTA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 às 

14:40. Podendo as partes apresentar a contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000150-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA CASSIA DE SILVA SOUZA (REQUERIDO)

DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 às 

14:50. Podendo as partes apresentar a contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN ALECRIN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 27/04/2018 às 

14:10. Podendo as partes apresentar a contestação e impugnação até 

05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-96.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASCOM - ASSOCIACAO COMERCIAL DE JUINA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de retificar a intimação expedida ao Id 

12062232, quanto a data de audiência em razão de falha no sistema, a 

qual está designada para 20/04/2018 às 13:30. Podendo a contestação e 

impugnação ser, escrita ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-38.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCONLEDIO ZAMBONI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de ratificar a intimação de ID10011154, quanto 

o horário da audiência, qual seja dia 20/04/2018 ao 12:00. Podendo a 

contestação e impugnação ser, escrita ou oral, no prazo de 05(cinco) dias 

após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000408-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADERVAL BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA OAB - MT20971/O 

(ADVOGADO)

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINALDO TEOFILO DA SILVA (EXECUTADO)

HERTON PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seus 

advogado, para se manifestar em relação as certidões negativas dos 

Oficiais de Justiça ao Id 9348982 e 9335891.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010219-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 413 de 541



seu advogado, para manifestar-se em relação aos IDs 11941410, 

11941419 e 1191484, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000292-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RH TRES RIOS COMERCIO DE AUTOPECAS, VEICULOS E PNEUS EIRELI 

(REQUERIDO)

JS COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 

(REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para requerer o que entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001248-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANUARIO PROFIRIO SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar-se em relação ao AR juntado ao 

ID11049711, no prazo de 05(cinco) dias, o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-39.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIA REJANE DUARTE BEZERRA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o retorno da Carta Precatória sem cumprimento, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de sua 

advogada, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000291-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARA ANTUNES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA MANDADO DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO 

JUÍNA , 20 de março de 2018. Dados do Processo: ESPÉCIE: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) ASSUNTO: [DUPLICATA, JUROS] 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000291-95.2018.8.11.0025 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.431,15 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ROSE MARA ANTUNES DE LIMA 

ENDEREÇO: RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN, Nº 158, SÃO JOSE OPERÁRIO, 

JUINA-MT, CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA certificando a hora, por todo o 

conteúdo do despacho em anexo e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, para que 

Pague, dentro de três (03) dias, o Principal e Acessório Legais, no valor 

acima indicado. Não havendo pagamento no referido prazo, munido da 

segunda via do mandado, proceda-se a penhora e avaliação de bens, 

tantos quantos bastem para a satisfação integral da execução. 

Intimando-a dessas, advertindo-a de que efetuada a penhora, fluirá o 

prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, EMBARGOS DO 

DEVEDOR. Na hipótese de serem penhorados bens imóveis e sendo a 

parte devedora casada, Intimar também o(s) respectivo(s) cônjuge(s). Não 

encontrando a parte devedora, proceder ao Arresto de bens pertencentes 

a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do art. 830, § 1º do 

NCPC. OBSERVAÇÃO: 1) 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, SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

35661563

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140139 Nr: 3138-76.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Importação e Exportação Ltda, Antonio 

Donizete Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Zamar Taques - 

OAB:MT-4.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 6130 Nr: 1024-53.2000.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Faria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil.Sem condenação 

em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública 

pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19490 Nr: 161-24.2005.811.0011

 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 Carlos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima, Ornilda Medrado de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006

 Intimação do procurador da parte autora para requerer o que de direito no 

prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247885 Nr: 2072-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damiana Gomes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 36, cujo o teor transcrevo: 

Certifico que dirigi-me por duas vezes até o endereço constante, mas não 

encontrei o veículo Marca-Modelo: HYUNDAI I30 GLS 2.0 16V(AT) 4P (GG) 

Cor: Preta, Ano-Modelo: 2011-2012 Placa: NTY3811, após algumas 

indagações, não obtive êxito em localizar o referido veículo e nem 

tampouco a Requerida: Damiana Gomes dos Reis, por isso, não foi 

possível proceder com a apreensão do mesmo, sendo assim, devolvo o 

presente à Central de Mandados para os devidos fins. Dou fé. Mirassol 

D’Oeste-MT 02 de março de 2018. Adelson José de Matos, Oficial de 

Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253998 Nr: 5217-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

50/89, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Março de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 90880 Nr: 3930-98.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 22659 Nr: 2571-55.2005.811.0011

 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): Albino Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 119781 Nr: 3387-61.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Servemil - Montagens Industria Isolamento 

Termi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 216873 Nr: 3126-57.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Escorse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33646 Nr: 4239-56.2008.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 485 Nr: 191-40.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 Intimar o advogado da parte autora para efetuar o preparo de carta 

precatória à ser remetida a comarca de Cáceres-MT, para avaliação do 

imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 486 Nr: 10-39.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT, Gustavo R. Góes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18.032 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404

 Intimar o advogado da parte autora para requerer o que é de direito, no 

prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33715 Nr: 4298-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Ferreira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 5909 Nr: 969-05.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nunes de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 6204 Nr: 921-46.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. dos Santos Contabilidade - M.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26196 Nr: 2680-35.2006.811.0011

 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): Deusdedit Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 416 de 541



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26004 Nr: 2355-60.2006.811.0011

 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): Espolio de Ademir Fiorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 165350 Nr: 2732-21.2012.811.0011

 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): Reinalva Basilio Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 163382 Nr: 3276-09.2012.811.0011

 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): Casagrande Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 165344 Nr: 2726-14.2012.811.0011

 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): Adão Ferreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30919 Nr: 1557-31.2008.811.0011

 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 Francisca de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209349 Nr: 1862-05.2014.811.0011

 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): D.B.DE LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os presentes autos foram desarquivados em virtude da Correição 

Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça nesta Primeira 

Vara, na data de 15/03/2018, para a análise de eventual superveniência 

do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que os presentes autos não permaneceram no 

arquivo provisório pelo prazo de cinco anos, sejam eles devolvidos 

novamente ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional 

quando, então, a Sra. Gestora Judiciária deverá proceder com o 

desarquivamento e retorná-los à conclusão para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7360 Nr: 1357-97.2003.811.0011

 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: Posto Danúbio Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B, Thiago Milani - OAB:11984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Guarantã do Norte/MT com a finalidade de avaliação da Fazenda 

Chumbo Grosso, 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 das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238929 Nr: 2227-88.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 326/327, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Assim, hei por bem fixar as 

visitas ao pai e aos avós paternos em sábados alternados, iniciando-se no 

dia 24/03/2018, das 13h00 às 18h00, ficando os avós paternos, o pai ou a 

tia paterna, Sra. Mércia, encarregados de buscar e devolver Guilherme na 

residência de sua genitora, nos dias e horários estipulados, sem a 

necessidade de a visitação ser assistida, ao menos nesse primeiro 

momento. O menor deverá ser reavaliado pela psicóloga designada para 

acompanhar o caso, Sra. Poliana Silveira Barreto Castilho, em 03 (três) 

meses, com o intuito de verificar se está desenvolvendo laços de 

afinidade e afetividade saudáveis com a família paterna, assim como sobre 

a possibilidade de estender a visitação para outros momentos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234664 Nr: 4631-49.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelino Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951, Murilo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

06/04/2018, às 09h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234165 Nr: 4334-42.2015.811.0011

 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: CRB, HBdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603

 Intimar o advogado da parte requerida para que informe nos autos o 

endereço atualizado da parte requerida, tendo em vista a designação de 

audiência de instrução para o dia 25/04/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-08.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO TORRES SIMAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFORT LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO SILVOSA HUERTAS SOBRINHO OAB - MG72080 (ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010197-08.2013.8.11.0011 REQUERENTE: FLAVIO TORRES 

SIMAO - ME REQUERIDO: UNIFORT LTDA Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais 

ajuizada por FLAVIO TORRES SIMAO – ME em face de UNIFORT LTDA. No 

ID nº 11633298 aportou aos autos proposta de acordo, o qual fora aceito 

pela autora em ID nº 11684140. Em síntese, é relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que o acordo juntado pela requerida fora confirmado 

pela autora e as avenças estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à homologação do acordo entabulado. Diante do 

exposto, homologo por sentença para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos a transação efetuada entre as partes e, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo CPC. Eventuais custas finais conforme acordado. 

Sem condenação em honorários. Certifique-se o trânsito em julgado, e 

procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 05 de 

março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 19 de Junho 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: 1000248-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CERQUEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 19 de Junho de 2018 às 16:00 horas, 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 
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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: 1000249-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSTIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 19 de Junho 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: 1000252-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia dia 24 de Julho 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 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: 1000255-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 24 de Julho 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)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251866 Nr: 4012-51.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Jonathan da Silva

 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 CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 4012-51.2017.811.0011

 E S P É C I E :  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

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Magno Jonathan da Silva, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 251866Vistos, etc. Recebo a 

denúncia oferecida contra MAGNO JHONATHAN DA SILVA, 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. Cabe ao Ministério Público aportar 

aos autos eventuais certidões de antecedentes em face do denunciado, 

pelo que, em havendo requerimento neste sentido, indefiro.Em que pese a 

cota ministerial de fls.26/27 oferecendo suspensão condicional do 

processo, vislumbro que o denunciado se encontra em local incerto e não 

sabido, consoante se infere das certidões encartadas nos autos, não 

tendo o Parquet juntado novo endereço, determino a citação do mesmo 

VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Apresentada a resposta, conclusos para análise da 

possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de 

audiência de instrução e julgamento.Decorrido in albis o referido prazo, e 

após certificado a não apresentação de defesa, verifico que essas 

circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo Penal 

Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de Processo 

Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a situação acima descrita, à 

míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo de 04 (quatro) anos, nos 

termos da súmula 415 do STJ.Devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias. Ciência ao Ministério Público 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro 

de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 20 de março de 2018.

LUIZ FLAVIO DOS REIS LEMES

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255904 Nr: 2-27.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdAJ

 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 2-27.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): José Batista de Aguiar Júnior

INTIMANDO: Indiciado(a): José Batista de Aguiar Júnior, Cpf: 00418191280 

Filiação: Jose Batista de Aguiar e Luzia Albina de Jesus, data de 

nascimento: 08/10/1991, brasileiro(a), natural de Ji- parana-RO, 

convivente, diarista rural.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 15/16, proferida 

nos autos e a seguir transcrita SENTENÇA Vistos, etc .Medida protetiva 

deferida com prazo indeterminado, com vítima e ido intimados Torno 

parcialmente sem efeito a decisão que deferiu as medidas, para que seja 

de 06 (seis) meses após o respectivo deferimento. Assim, ficam as 

medidas deferidas até o dia 15/07/2018.DETERMINO ao Oficial de Justiça 

responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, 

ficando desde já autorizado o reforço policial para cumprimento da medida. 

FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO .Acaso a situação de risco se 

mantenha até a data final da vigência desta decisão, isto é, 15/07/2018, 

poderá a vítima comparecer em balcão de Secretaria e justificadamente 

postular a continuação das medidas, devendo assim proceder nos 30 

(trinta) últimos dias do prazo para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 

15/06/2018 e 14/07/2018.Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, 

de cunho eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de 

urgência, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC.Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para 

conhecimento e cumprimento desta sentença.Havendo interesse na 

revogação da medida por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu 

intento diretamente no balcão da Secretaria. Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública.Ciência ao 

Ministério Público. Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos.Não sendo localizado o requerido, intime-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 

prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a 

presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de 

modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo 

requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me 

conclusos. P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 20 de março de 2018.

LUIZ FLAVIO DOS REIS LEMES

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254137 Nr: 5292-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdOdC

 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 5292-57.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Deivis Rodrigues de Oliveira de Castro

INTIMANDO: Indiciado(a): Deivis Rodrigues de Oliveira de Castro, Cpf: 

02759404110, Rg: 2004463-1 SSP MT Filiação: Geraldo Florentino de 

Castro e Leide Rodrigues de Oliveira, brasileiro(a), convivente,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 14/16 proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de GLÁUCIA REGINA 

DIAS, perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de DEIVIS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CASTRO, ante a alegação de agressões 

físicas e ameaça. Decido. As denominadas medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim 

precípuo de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, no 

mais das vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência 

perpetrada pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para 

coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 

prevê o art. 1º.É o caso dos autos, vez que consta do relato da ofendida 

que seu companheiro, após uma discussão, além de ameaçá-la de morte, 

passou a lhe agredir com empurrões contra a parede, proferindo diversos 

xingamentos em seu desfavor. Outrossim, consigno que em crimes 

praticados no âmbito doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem 

testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, 

para impor ao ofensor medidas cautelares visando preservar a sua 

integridade física e psíquica.As medidas protetivas de urgência, por sua 

própria denominação, pressupõem situação de conhecimento imediato, 

risco atual ou iminente agressão, não comportando maior lastro probatório 

para o seu deferimento.Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na 

tentativa de melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, 

possibilita ao magistrado aplicar medidas de proteção independentemente 

de audiência das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes 

do inquérito policial, como ocorre no caso vertente.Ante o exposto, com 

base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) 

meses a contar desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA e determino: ao agressor o afastamento IMEDIATO do lar, 

domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, II); ao agressor a 

proibição de aproximar-se, no limite de 300 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 frequentar a residência da 

ofendida e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, alínea “c”).Igualmente, fica o agressor obrigado a 

participar dos grupos de reflexão para homens em busca do rompimento 

do ciclo de violência doméstica, a ser realizado no CRAS-Mirassol 

D’Oeste, localizado na Rua Goiás, s/n, Cidade Tamandaré, Mirassol 

D’Oeste, nos seguintes dias e horários:03/11/2017 – 18h30min às 

20h30min;10/11/2017 – 18h30min às 20h30min;17/11/2017 – 18h30min às 

20h30min;24/11/2017 – 18h30min às 20h30min.Oficie-se ao CRAS de 

Mirassol D’Oeste comunicando-o desta decisão, a fim de que informe este 

Juízo acerca da participação do agressor nos grupos de 

reflexão.DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que 

LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o 

reforço policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR 

QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRA 

DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO.Acaso a situação de risco se mantenha até a data final 

da vigência desta decisão, isto é, 30/04/2018, poderá a vítima comparecer 

em balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 30/03/2018 e 29/04/2018.De 

outro modo, fica a vítima intimada para participar dos grupos de reflexão 

para mulheres em busca do rompimento do ciclo de violência doméstica, a 

ser realizado no CRAS-Mirassol D’Oeste, localizado na Rua Goiás, s/n, 
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Cidade Tamandaré, Mirassol D’Oeste, nos seguintes dias e 

horários:03/11/2017 – 15h às 17h;10/11/2017 – 15h às 17h; 17/11/2017 – 

15h às 17h; 24/11/2017 – 15h às 17h.Cuidando-se de ação cautelar 

satisfativa atípica, de cunho eminentemente provisório, precário, 

excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Notifiquem-se 

pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento e cumprimento 

desta sentença.Havendo interesse na revogação da medida por parte da 

vítima, a mesma deverá manifestar seu intento diretamente no balcão da 

Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá 

comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou Defensoria 

Pública.Ciência ao Ministério Público. Após a intimação da vítima e do 

requerido, arquivem-se os autos.Não sendo localizado o requerido, 

intime-se a vítima para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo desconhecido o 

endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério Público para 

fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o endereço no 

prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a presente sentença 

proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, diante de 

qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos autos, seus 

termos poderão ser modificados. Havendo requerimento de quaisquer das 

partes, desarquivem-se e voltem-me conclusos. P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 20 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254384 Nr: 5364-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 254384

Vistos etc.

Em consulta ao Sistema Apolo, denoto que a guia de execução referente à 

ação penal sob CI 222021 foi expedida, contudo, antes de sua 

distribuição, o referido processo foi encaminhado ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, no dia 07.03.2018, para apreciação do recurso 

interposto contra decisão que decretou o perdimento dos objetos 

apreendidos naqueles autos, o que obstou o cumprimento da decisão de 

fl. 35.

Assim, oficie-se o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso solicitando 

o encaminhamento de cópia da guia de execução referente à ação penal 

sob CI 222021, bem como dos demais documentos elencados no art. 106 

da LEP.

Com a juntada, proceda-se com a unificação das penas, abrindo-se vista 

às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando pela 

defesa.

Após, conclusos para homologação.

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.: 241105 Nr: 3477-59.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Jesus Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 241105

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de Paulo de Jesus Corrêa, 

condenado a pena de dois anos de reclusão.

Cálculo à fl. 61.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico pelo cálculo de pena 

acostado à fl. 61 que o recuperando faz jus à concessão do indulto 

previsto no Decreto nº 9.246/17, vez que (a) não cumpre pena em razão 

da prática de crime hediondo; (b) não foi condenado à pena superior a 08 

anos; (c) não é reincidente e, tendo sido condenado por crime praticado 

sem violência ou grave ameaça à pessoa, cumpriu um terço da pena até a 

edição do decreto, em conformidade com a decisão prolatada pelo STF, 

em 12.03.2018, na ADI nº 5.874/2017 .

Deste modo, CONCEDO INDULTO ao apenado PAULO DE JESUS CORRÊA, 

nos termos do artigo 1º, inciso I, do Decreto n. 9.246/17 e, em 

consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente à pena 

que compõe a presente execução, forte no artigo 107, inciso II, do Código 

Penal.

No mais, quanto a pena de multa, determino que seja elaborada planilha de 

cálculo acerca do valor a ser pago pelo recuperando.

Com a juntada aos autos da planilha, intime-se o acusado para proceder o 

pagamento no prazo de cinco dias, nos termos do art. 574 da CNGC.

Em caso de inadimplemento, extraia-se cópia das peças necessárias a 

serem encaminhadas à Procuradoria-Geral do Estado para efetivar a 

execução da pena de multa, nos moldes preconizados no art. 578 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

P.R.I. Cumpra-se

Mirassol D’Oeste/MT, 19 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.: 235367 Nr: 2278-20.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloizio Dantas Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 PROCESSO/CÓD. Nº 235367

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de Aloizio Dantas Mendonça, 

condenado a pena de quatro anos de reclusão.

Cálculo à fl. 190.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico pelo cálculo de pena 

acostado à fl. 190 que o recuperando faz jus à concessão do indulto 

previsto no Decreto nº 9.246/17, vez que (a) não cumpre pena em razão 

da prática de crime hediondo; (b) não foi condenado à pena superior a 04 

anos; (c) não é reincidente e, tendo sido condenado por crime praticado 

com violência ou grave ameaça à pessoa, cumpriu um terço da pena até a 

edição do decreto.

Deste modo, CONCEDO INDULTO ao apenado ALOIZIO DANTAS 

MENDONÇA, nos termos do artigo 1º, inciso II, do Decreto n. 9.246/17 e, 

em consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente à 

pena que compõe a presente execução, forte no artigo 107, inciso II, do 

Código Penal.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

P.R.I. Cumpra-se

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253911 Nr: 5180-88.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 421 de 541



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Rosa Nogueira Silva

 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 CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5180-88.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Edimar Rosa Nogueira Silva

INTIMANDO: Réu(s): Edimar Rosa Nogueira Silva, Cpf: 45961336115, Rg: 

0857183-0 SSP MT Filiação: Luis da Silva Nogueira e Orelina Rosa 

Nogueira, data de nascimento: 04/07/1966, brasileiro(a), natural de Salto 

do céu-MT, solteiro(a), recebe auxílio do inss, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 253911Vistos, etc. 

Primeiramente, chamo o feito à ordem e revogo o despacho de fl. 29, em 

que é designada audiência para proposta de Suspenção Condicional do 

Processo, tendo em vista que a ré Edimar Rosa Nogueira Silva não foi 

citada, em virtude de não ter sido encontrada, estando em lugar incerto e 

não sabido.No mais, ante o teor da cota ministerial de fl. 32, cite-se a 

acusada EDIMAR ROSA NOGUEIRA SILVA por edital para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08.Decorrido in albis o referido 

prazo, e após certificado a não apresentação de defesa, verifico que 

essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo 

Penal.Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de 

Processo Penal e verificadas pelo Gestor Judicial a situação acima 

descrita, à míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 8 (oito) 

anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias.Mirassol D’Oeste/MT, 25 de janeiro de 2018. Lilian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito em Substituição Legal

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 20 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3078 Nr: 8-72.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Adroaldo Krause, Romaldo Meiners

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Hilario Schiefelbein - OAB:MT 12.532-B, Rogério 

Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 393 dos autos, com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51188 Nr: 2223-93.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSS, INS, GNGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 Vistos em correição, etc.

Considerando que o Requerido constituiu Advogado às fls. 35/36, 

renove-se a sua intimação quanto ao conteúdo da decisão à fl. 44, na 

pessoa do seu Patrono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28096 Nr: 1128-38.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Zerbinatti, Wilma Mengue Zerbinati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Sinergia Comércio e Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido à fl. 109, cumpra-se nos termos ali delineados, em 

observância a decisão prolatada à fl. 107.

Verifica-se que a decisão de fls. 106 pertence a processo diverso, 

devendo ser retirada dos autos e direcionada ao processo correto, com 

as devidas renumerações de página.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 27555 Nr: 550-75.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Sinergia Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti, Wilma Mengue Zerbinati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7023-B

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

186/189 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (Exequente), 

mormente por considerar o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 186/189.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28561 Nr: 35-11.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes Neto, Laura de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:9143, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, intime-se a parte 

Exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104388 Nr: 2947-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ghellere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volmei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 23. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72102 Nr: 605-45.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Prestadora de Serviço LTDA EPP, 

Salete Cossetim Faccio, Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 79, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82466 Nr: 4562-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Gonçalves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 77, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100014 Nr: 227-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 23, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49817 Nr: 894-46.2011.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oteniel Agostinho da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 88, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51695 Nr: 2720-10.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Nascimento Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito às fls. 145/146, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 2724-47.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 79, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79424 Nr: 2623-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Norte Transportes Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 41, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87254 Nr: 3247-20.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon, Gilberto Caneppele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 66, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81280 Nr: 4190-71.2014.811.0086

 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: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Arruda Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Sergio 

Henrique Gomes - OAB:35245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 62. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 202-37.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Claudio Kazuyoshi Kawasaki - OAB:MT 

17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 55, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102319 Nr: 1660-89.2017.811.0086

 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: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEANE O C SANTOS COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:MT 12.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 27, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108787 Nr: 5367-65.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudiney Carlos Rissardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 25, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73678 Nr: 2196-42.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 61, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90980 Nr: 546-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 40, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106988 Nr: 4437-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exata Construções e Serviços Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Passi Junior - OAB:SP 

206.134, CLEUZA ANNA COBEIN - OAB:SP 30.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 18, intime-se a parte postulante 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 92884 Nr: 37885-84.2012.811.0086

 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: Natanael Barcelos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiberto Costa Neves - 

OAB:MT 13.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 141.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102900 Nr: 2052-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Luiz Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito de fls. 30. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28731 Nr: 1663-64.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandir Soares Massafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Stefan da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mohamad Rahim Farhat - 

OAB:MT 2.542, Najila Priscila Farhat - OAB:MT 6.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Antonio rogério Assunção da Costa - OAB:7030

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a correspondência e o AR acostados às fls. 95/96, 

intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95823 Nr: 3601-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Mega Ltda. - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo requerido às fls. 55, intime-se a parte 

postulante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104708 Nr: 3114-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helga Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GONÇALVES - 

OAB:MT 13.659

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, denota-se a propositura do Mandado de 

Segurança n. 1934-02.2016.811.0082 – Código n. 30435, pela parte 

Executada impugnando a cobrança vertida nos autos, vide documentos às 

fls. 11/16.

Desta forma, determino a SUSPENSÃO do presente feito com fundamento 

no art. 921, I, do Código de Processo Civil, considerando a existência de 

prejudicial externa frente a presente demanda.

Determino sejam os autos remetidos ao arquivo provisório, até julgamento 

da ação mandamental informada, ou, eventual provocação das partes.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40146 Nr: 3139-35.2008.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joab Siqueira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o retorno do AR encaminhado à fl. 87, nos ditames da decisão 

à fl. 85, uma vez que o AR constante nos autos à fl. 88, refere-se ao 

ofício de fl. 83.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73675 Nr: 2193-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Pereira da Rosa, Marionilson Marques de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

No tocante ao pleito formulado pela parte Requerente à fl. 74, verifica-se 

que já consta nos autos expedição e envio da referida carta precatória ao 

Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, conforme documentos às fls. 71/72.

Desta forma, determino à parte Autora a adoção das medidas necessárias 

ao cumprimento da missiva já encaminhada e distribuída junto a Terceira 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n. 

24904-74.2016.811.0041 – Código n. 1134576, em consonância com a 

certidão constante nos autos à fl. 77.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106159 Nr: 3934-26.2017.811.0086

 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: Luzia de Carvalho Ferreira, Edilma Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, no tocante ao Recurso de Apelação informado às fls. 67/71, a 
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teor do art. 485, § 7°, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão 

vergastada pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

De mais a mais, proceda a Secretaria Judicial com a expedição do devido 

alvará, nos ditames da r. sentença às fls. 64/65, e dados bancários 

informados à fl. 80 pelo Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76509 Nr: 140-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Oliveira da Silva - ME (Vitória Comercio de 

Peças), Olga de Bittencourt Setter, Agenor Luiz Setter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão já proferida às fls. 31/31v.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111917 Nr: 7001-96.2017.811.0086

 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: Nelci Casarin, Restaurante e Pizzaria Casarin - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Dalla Libera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 14h30min 

(horário de Mato Grosso) pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

No que concerne a citação da parte Requerida, deve a Secretaria Judicial 

guardar observância a ordem legal disposta no art. 246 do Código de 

Processo Civil, salvo se houver pleito da parte Requerente em contrário.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído nos autos, nos 

termos do art. 334, § 3°, do Código de Processo Civil.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112305 Nr: 7178-60.2017.811.0086

 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: LSdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo impulsionado com a prolação do ato processual adequado, 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGG/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71675 Nr: 187-10.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Lucinete Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 124, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81558 Nr: 4363-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite, Rodrigo 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 44, cumpra-se nos termos ali delineados.

Ademais, intime-se a parte Exequente para que se manifeste acerca da 

localização do Executado Rodrigo Ferreira Leite, em observância ao 

delineado na r. certidão à fl. 30, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73683 Nr: 2201-64.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Paulo Bazana - ME, Nilva Salete 

Bazana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 120, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34807 Nr: 1201-39.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helm do Brasil Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carnelocci & Carnelocci LTDA - ME, Marlene 

Correia Carnelocci, Tatianni Correia Carnelocci Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR, Firmino Gomes Barcelos - OAB:4770-B/MT, Sadi 

Bonatto - OAB:10011/PR, Vivian Lambert Azzolini - OAB:39598/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 73, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82773 Nr: 635-12.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RICARDO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 37, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104162 Nr: 2837-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Pereira Ovalhe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde – Sicredi Ouro Verde em 

desfavor de Alessandra Pereira Ovalhe.

A parte Exequente à fl. 50 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111988 Nr: 7029-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Tauá Ltda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 

172.594, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112510 Nr: 7300-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noimar Antonio Dreher, Agropecuária 

Renascer LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:MT 8.267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113165 Nr: 380-49.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Rico, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:MT 4061, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:MT 22.135-B, William Alexandre 

Bortolassi - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111650 Nr: 6870-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Tauá Ltda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 

172.594, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 
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cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51188 Nr: 2223-93.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSS, INS, GNGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte Exequente às fls. 40/41, cumpra-se 

nos termos ali delineados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 37320 Nr: 335-94.2008.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Dupont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Costacurta Sorde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEUSA MARIA COSTACURTA SORDE, 

Cpf: 03745976932, Rg: 6834056-0, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 3.167,29 (Tres mil e 

cento e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: "A PARTE AUTORA, SRA. LEILA DUPONT, ACIMA 

QUALIFICADA, PROPÔS A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM DESFAVOR 

DA SRA. CLEUSA MARIA COSTACURTA SORDE, INSCRITA NO CPF/MF 

SOB Nº 037.459.769-32, PELOS FATOS RESUMIDAMENTE A SEGUIR 

EXPOSTOS: A REQUERIDA EMITIU NOTAS PROMISSÓRIAS EM FAVOR DA 

AUTORA, TENDO EM VISTA O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA DATADO DE 21/03/2004, DE UM FUNDO DE ESTOQUE DA LOJA 

BICHOS E CIA, TENDO EM VISTA INÚTEIS OS ESFORÇOS DA 

REQUERENTE NO SENTIDO DE RECEBER AMIGAVELMENTE A 

INTEGRALIDADE DE SEU CRÉDITO, NÃO LHE RESTOU OUTRA 

ALTERNATIVA SENÃO PROMOVER A PRESENTE AÇÃO..."

Despacho/Decisão: Vistos em correição etc.Certifique-se acerca do 

cumprimento da decisão de fl. 59 (a numerar).Em sendo negativo, 

cumpra-se, expedindo o necessário.Caso positivo, certifique-se o decurso 

do prazo para manifestação.Após, autos conclusos.Às providências. 

(PROCESSO DE META 2 URGENTE)

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rita C. Buchmann, 

digitei.

Nova Mutum, 10 de janeiro de 2017

Ilse Helena Carletto Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112297 Nr: 7174-23.2017.811.0086

 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: Vanderlei Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto Roque de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos da Costa - OAB:RO 

1258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia, ajuizada por 

Vanderlei Batista de Oliveira em desfavor da Marcelo Augusto Roque de 

Oliveira.

 Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

o dia 04 de junho de 2018, ás 15h30min horário oficial do Mato Grosso, 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113334 Nr: 444-59.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loiane Zanche da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o 

dia 07 de maio de 2018, ás 14h30min horário oficial do Mato Grosso, para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 
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como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 573-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, recebo a inicial e as respectivas emendas formuladas nos 

autos.

 Na forma do art. 509, I, c.c. art. 510, ambos do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte demandada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente parecer ou quaisquer outros documentos elucidativos.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92706 Nr: 1648-12.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magnus Gabriel Noschang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arsênio Nyland

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT, Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 

10.262-B

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Embargos à Execução propostos por Magnus Gabriel 

Noschang, em desfavor de Arsênio Nyland.

 Recebo os Embargos à Execução, bem como as emendas de fls. 36/39 e 

42/47 na forma do art. 914 do Código de Processo Civil, vez que, a 

princípio, atendidos os requisitos legais.

Determino a Secretaria Judicial que desentranhe a contra-fé uma vez que 

restou equivocadamente integrada aos autos.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código de 

Processo Civil.

Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação.

 Por medida de economia processual, a norma não exige a citação da 

parte Embargada (Exequente), mas apenas sua oitiva em 15 (quinze) dias, 

a qual pode realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos autos da 

Ação de Execução, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 16629 Nr: 46-40.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arsênio Nyland

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Luis Noschang, Magnus Gabriel 

Noschang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Processo em ordem, aguardando cumprimento do mandado de fls. 174.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48688 Nr: 4088-88.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucildo Caneppele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos em correição, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91822 Nr: 1099-02.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva Battlaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABER FELIPE DE QUADROS SILVA, 

Alexandre Luis de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito de fls. 73/74. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 De mais a mais, intime-se a parte Exequente para se manifestar acerca da 

petição e documentos de fls. 77/114, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111468 Nr: 6798-37.2017.811.0086

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 429 de 541



 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaber Felipe de Quadros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:MT 5.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos à Execução propostos por Jaber Felipe de 

Quadros Silva em desfavor de Renato Alves de Freitas e Rafael Piva 

Bataglini.

 Vislumbra-se dos autos que a parte postulante pleiteia liminarmente pelo 

recebimento dos presentes Embargos com efeito suspensivo.

 No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

presentes embargos, o caso versando proclama a aplicação do art. 919, § 

1º, do Código de Processo Civil, com o consequente preenchimento dos 

requisitos legais, quais sejam: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; c) observar manifesta a existência de probabilidade do direito, 

bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela 

provisória de urgência (CPC, art. 300).

 Desta feita, INTIME-SE a parte postulante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a emenda a inicial, comprovando o preenchimento 

dos requisitos retro mencionados, em especial o “item b” mencionado 

alhures, sob pena de restar prejudicado o pedido de recebimento da ação 

com efeito suspensivo conforme pretendido.

 Após, imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 2692-71.2013.811.0086

 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: Ivo Pereira Pache

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS Agência de Sorriso -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Em observância ao acórdão de fls. 129/133v, e ao documento já acostado 

pela parte Autora (fls. 141/142), cite-se a parte Requerida para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo legal.

Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107998 Nr: 4956-22.2017.811.0086

 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: Adir Lambrecht, Hilda Lambrecht

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Falabretti, Luciane Ely Falabretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.Recebo a inicial e os documentos que a 

acompanham, bem como as emendas formuladas às fls. 69/72. Proceda a 

Secretaria Judicial as devidas anotações na capa dos autos e Sistema 

Apolo com relação à alteração do valor da causa. Nos termos do art. 334 

e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 25 de junho de 

2018, ás 13h30min horário oficial do Mato Grosso, para audiência de 

conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.Cite-se e intime-se a parte Requerida, 

no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para comparecer 

à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado/carta 

precatória, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo 

de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de 

Justiça.Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, 

para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo 

Civil.Por fim, conclusos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107960 Nr: 4939-83.2017.811.0086

 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: LUIS CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:MT 17.642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Em atenção ao Princípio do Contraditório, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do laudo pericial 

acostado às fls. 30/33, requerendo o que entender de direito.

 Ressalta-se que com relação à parte ré deve ocorrer a intimação 

mediante a remessa dos autos nos moldes legais.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112822 Nr: 176-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853 A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:MT-20732/A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
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exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.Outrossim, não se revelando frutífera 

a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a inserção de 

restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos 

termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no 

item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105005 Nr: 3294-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Osmar Bergamasco, EMIRLEI CASTILHO 

BERGAMASCO, Jeferson Castilho Bergamasco, Terezinha Maria dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Wites dos Santos, ELMER EGYPTO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), no intuito de 

retificar o polo passivo da demanda, em especial observância ao teor do 

art. 677, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, bem como instruir o 

feito com documentos pessoais legíveis da parte Autora.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC.

 Após, conclusos para deliberação em caráter de urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40966 Nr: 180-57.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Wites dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 82. Cumpra-se nos termos ali delineados, em 

observância a decisão de fls. 70.

 Em se tratando o pedido de expedição de Carta Precatória, fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 1403-45.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cristiano Wites dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmer Egypto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 342. Cumpra-se nos termos ali delineados, em 

observância a decisão de fls. 329.

 Em se tratando o pedido de expedição de Carta Precatória, fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51475 Nr: 2506-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cristiano Wites dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 120 no que tange a materialização da Carta 

Precatória de n. 0003347-51.2017.8.24.0018, materializando-se, porém, 

somente a certidão do oficial de justiça inclusa na referida missiva, a qual 

deverá ser acostada nestes autos para fins de organização processual.

 De mais a mais, desde logo, defiro o pedido de fls. 122. Cumpra-se nos 

termos ali delineados.

 Em se tratando o pedido de expedição de Carta Precatória, fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 2523 Nr: 1457-84.2004.811.0086

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira, BB Ferreira Boasafra Comércio e 

Representação LTDA, Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e 

Comércio, Ecoplan Mineração LTDA, Banco Bradesco S/A (Nova Mutum), 

Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:MT 18.882, Anedio Aparecido Tosta - OAB:MT 4.855, Claúdio 

Vítalino - OAB:MT/2.937-A, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:MT 13.206, Evandro Silva Ferreira - OAB:MT 11.538, FABIÚLA 

MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Hugo Leonardo Garcia de Aquino - 

OAB:MT 7.691, João Antenor de Melo Leite - OAB:MT 5.123-A, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3.056, Rodolfo de Oliveira 

Martins - OAB:MT 2297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição etc.

Trata-se de Ação de Declaração de Insolvência ajuizada por Antônio 

Pereira, nos moldes do art. 759 e ss. do Código de Processo Civil de 1973, 

devendo seguir o rito previsto nos referidos dispositivos legais.

 Tendo em vista a manifestação de interesse às fls. 296 e nos termos do 

art. 761, I, do Código de Processo Civil de 1973, bem como ante a 

ausência de interesse do administrador nomeado anteriormente com 

relação ao exercício do encargo, NOMEIO como administrador da massa 

insolvente o representante legal da Empresa “B. B. Ferreira – Boasafra 

Comércio e Representações”.

 Expeça-se o respectivo termo de compromisso e intime-o da presente 

nomeação, bem como para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assinar 

o respectivo termo nos moldes do art. 764, CPC/73.

 De mais a mais, INTIME-SE o administrador nomeado para cumprir com o 

disposto nos art. 765 e 766, CPC/73, devendo para tanto se manifestar 

nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, no intuito de dar prosseguimento ao feito.

 Por fim, certifique-se acerca do integral cumprimento da decisão de fls. 

284/286, especialmente acerca da intimação do autor, providenciando-se 

o impulsionamento adequado da demanda.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 17706 Nr: 978-91.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira, Paulo Sérgio Hunger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A, Jair Carlos Criveletto - OAB:4917, José de Jesus 

Assunção - OAB:MT 3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, João Antenor de Melo Leite - OAB:MT 5.123-A, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o andamento do processo de insolvência em apenso (Código 

n. 2523).

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 9990 Nr: 1338-26.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A, Jair Carlos Criveletto - OAB:4917, José de Jesus 

Assunção - OAB:MT/3.520-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, João Antenor de Melo Leite - OAB:MT 5.123-A

 Vistos em correição, etc.

Defiro parcialmente o pleito de fls. 93.

 Dê-se vistas dos Autos à parte Credora pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

viabilizando a análise do feito ante a constituição de novos procuradores.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19139 Nr: 759-78.2004.811.0086

 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: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da 39º Vara Cível Com Rio de 

Janeiro /RJ, Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:MT 18.882, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, João Antenor de Melo Leite - OAB:MT 5.123-A, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o andamento do processo de insolvência (Código n. 2523), 

em apenso.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19117 Nr: 750-19.2004.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da 39º Vara Cível Com Rio de 

Janeiro /RJ, Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, João Antenor de Melo Leite - OAB:MT 5.123-A, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o andamento do processo de insolvência (Código n. 2523), 

em apenso.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19120 Nr: 751-04.2004.811.0086

 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: BB Ferreira Boasafra Comércio e Representação LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da 39º Vara Cível Com Rio de 

Janeiro /RJ, Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT 11.538, Hugo Leonardo Garcia de Aquino - OAB:MT 7.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, João Antenor de Melo Leite - OAB:MT 5.123-A, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o andamento do processo de insolvência (Código n. 2523), 

em apenso.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19137 Nr: 754-56.2004.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da 39º Vara Cível Com Rio de 

Janeiro /RJ, Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A, Hugo Leonardo Garcia de Aquino - OAB:MT 7.691, José 

de Jesus Assunção - OAB:MT 3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, João Antenor de Melo Leite - OAB:MT 5.123-A, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o andamento do processo de insolvência (Código n. 2523), 

em apenso.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19121 Nr: 752-86.2004.811.0086

 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: Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da 39º Vara Cível Com Rio de 

Janeiro /RJ, Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Vítalino - 

OAB:MT/2.937-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, João Antenor de Melo Leite - OAB:MT 5.123-A, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o andamento do processo de insolvência (Código n. 2523), 

em apenso.

 Cumpra-se.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41994 Nr: 1374-92.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Aquino Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, em consonância com o art. 494, CPC, defiro o pedido de fls. 

251/251v, pelo que retifico o erro material constante na decisão de fls. 

247, de modo que onde se lê:

“Honorários Advocatícios: 10% sobre as prestações em atraso até a data 

da prolação do acórdão (11.12.2013) – Súmula 111, STJ”.

 Leia-se:

 “Honorários Advocatícios: 10% sobre as prestações vencidas até a data 

da prolação da sentença, ante a sua confirmação, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ (vide item 14 – fls. 222).”

Intime-se a parte Autora sobre o teor da presente decisão, para que 

querendo, efetue a correção do cálculos apresentados nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo concordância, ou seja, persistindo a divergência pelas 

partes acerca dos cálculos, encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para elaboração de novos cálculos em observância aos 

parâmetros mencionados às fls. 246/247, devendo ser observada a 

retificação constante acima nesta decisão.

 Com o aporte aos autos dos cálculos, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39815 Nr: 2687-25.2008.811.0086

 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: Espólio de Carlos Rodrigues dos Santos, Terezinha 

Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Savana S/A (Agropecuaria 

Catarinense)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Jensen Rossi - OAB:SP 

234.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Maurício Teixeira da Silva Matias - OAB:SP 219.219

 Vistos em correição, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80189 Nr: 3331-55.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRdJG, LFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a Portaria n. 678/2017-PRES, redesigno a solenidade 

outrora aprazada para a data de 08 de maio de 2018, às 16h30min.

Mantenho as demais determinações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94909 Nr: 2987-06.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte postulante para que se manifeste acerca da certidão de 

fls. 43, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81979 Nr: 102-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal do I N S 

S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente o teor da sentença de fls. 19/20, de modo que, 

tendo sido certificado o trânsito em julgado às fls. 22, translade-se cópia 

da referida sentença e documentos de fls. 22/30 para os autos do 

Processo principal (Código n. 42354), onde deverão ocorrer os demais 

trâmites processuais, especialmente com relação à expedição de RPV.

 De mais a mais, cumpridas as diligências acima, arquivem-se estes autos 

procedendo-se com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42354 Nr: 1744-71.2009.811.0086

 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 Cesar da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se o despacho proferido nos autos em apenso (Código n. 81979).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 433 de 541



 Cod. Proc.: 114341 Nr: 922-67.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Cesar Hermann - 

OAB:SC 14.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109635 Nr: 5778-11.2017.811.0086

 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: Bento Pedro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Bento Pedro de Lima, em 

desfavor de Estado de Mato Grosso, ambos já qualificados nos autos.

 Tendo em vista o cumprimento da determinação de fls. 37/38, conforme 

se vislumbra às fls. 40/45, recebo a inicial (fls. 05/18), bem como os 

documentos que a acompanham.

 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, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76113 Nr: 4686-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIR FREO, Cpf: 77916387034, Rg: 

22574018, Filiação: Maria Vedana Freo e Jose Francisco Freo, data de 

nascimento: 13/10/1974, brasileiro(a), natural de Frederico 

Westphalen-RS, convivente, empresário / produtor, rural / agriculto e 

atualmente em local incerto e não sabido MARLON CRISTIANO BUSS, Cpf: 

59957972049, Rg: 14156415, Filiação: Otmar Buss e Idelma Golin Buss, 

data de nascimento: 24/02/1972, brasileiro(a), natural de Horizontina-RS, 

casado(a), administrador/diretor exec. vanguarda, Telefone 65 3308-1380. 

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: "A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi Centro Norte MT 

propôs a presente EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de 

Adir Freo, brasileiro, casado, produtor agropecuário, CPF/MF 

779.163.870-34 e Marlon Cristiano Buss, brasileiro, casado, administrador, 

CPF/MF 599.579.720-49, tendo em vista que por força do Contrato de 

Cédula de Crédito Bancário nº B20233111-1, firmado em 30/05/2012, o 

exequente creditou em favor dos executados a importância de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), para pagamento através de 01 (uma) 

parcela com vencimento para o dia 20/08/2012, acrescidos dos encargos 

livremente pactuados. Ocorre que os executados descumpriram com o 

pactuado, deixando de efetuar o pagamernto da parcela nº 01/01, vencida 

em 20/08/2012, o que provocou a rescisão automática da avença e o 

vencimento antecipado de toda a dívida, ocasionando um saldo devedor 

em 14/11/2013 de R$ 700.205,43 (setecentos mil, duzentos e cinco reais e 

quarenta e três centavos), requerendo a citação dos executados, bem 

como se acaso não efetuarem o pagamento que seja procedida à imediata 

penhora..."

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76113 Nr: 4686-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos Termos da legislação vigente, IMPULSIONO, estes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Exequente, através de seus 

advogados, para retirar o edital de citação expedido nesta data para as 

providências de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87667 Nr: 3522-66.2015.811.0086

 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: ERdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 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: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 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 requerente, por seus advogados, para que 

informe acerca da alteração ou não do nome da cônjuge varoa, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75260 Nr: 3815-07.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Fischer Cavalcante, Daniel Silva 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101186 Nr: 911-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson da Cruz Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Valdiney Dallaagnol, Camila Matias de 

Miranda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Primeiramente, verifico que o executado Anderson da Cruz Rocha foi 

citado à fl. 30.

 Como alega a parte exequente que o veículo pertence somente a ele, 

trazendo fotos e informações aos autos comprovando de forma sumária 

sua propriedade pela tradição, defiro a penhora, avaliação e remoção do 

veículo Saveiro placa OBM 6804, nomeando a parte exequente como fiel 

depositário.

Como o veículo encontra-se em nome de terceiro perante o DETRAN/MT, 

deve o terceiro ser intimado e questionado por oficial de justiça sobre a 

tradição ou prestar declaração com firma reconhecida nos autos acerca 

da venda para o executado Anderson da Cruz Rocha, evitando-se, assim, 

o ajuizamento de embargos de terceiro.

Intime-se o exequente para em 15 dias apresentar o endereço da outra 

executada e de terceiro, sob pena deste último ser intimado no endereço 

encontrado em anexo.

Advirta-se o exequente que a responsabilidade pelos danos causados ao 

executado lhe será atribuída caso falseie a verdade.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45968 Nr: 1386-72.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Antonio Casagrande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agencia de Crevelandia 

- PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Irineu Antônio Casagrande 

em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Do compulso dos autos, denota-se determinação de intimação da parte 

Autora para constituição de Advogado, conforme decisão à fl. 136, a qual 

não fora cumprida pela falta de endereço da parte, a teor do disposto na 

“Certidão” à fl. 137.

À fl. 138 fora determinado a suspensão da lide, com o consequente 

arquivamento.

Por sua vez, o Banco Requerido postulou pelo desarquivamento do feito, o 

qual fora deferido à fl. 146.

Manifestação do Requerido à fl. 148.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Como se sabe, a representação da parte por Advogado no processo se 

traduz em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular 

do processo, levando o descumprimento da determinação judicial, “in 

casu”, à aplicação do disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo 

Civil.

Releva notar também, que prejudicada a intimação da parte Autora para 

regularizar sua representação, considerando a falta de endereço nos 

autos, conforme disposto na “Certidão” à fl. 137, de modo que, impossível 

a continuidade do feito, nos ditames do art. 17 do Código de Processo 

Civil.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação 

a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28777 Nr: 1738-06.2005.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Fischer Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido à fl. 108, intimem-se as partes para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sucessivamente, apresentem os pertinentes 

memoriais finais, iniciando-se pelos Requerentes.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29136 Nr: 2001-38.2005.811.0086

 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: Vera Lúcia Fischer Cavalcante, Paulo Gonçalves 

Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Rodrigues da Silva, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Fischer Cavalcante - 

OAB:16.074, Daniel Luis Nascimento Moura - OAB:MT 16.604, 

Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A

 Vistos em correição, etc.

Considerando o teor do disposto nas decisões às fls. 210/211 e 215, e 

considerando o pedido da parte Autora à fl. 217 para apresentação de 

razões finais, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais 

finais, iniciando-se pelos Requerentes.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 98713 Nr: 5001182-06.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 Vistos em correição, etc[...] DETERMINAR a devolução do valor pago a 

maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, 

na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC a partir da distribuição, e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação;”Leia-se (fls. 476): 

“DETERMINAR a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, 

que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com 

atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, devido a partir da citação;” “Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do 

Código de Processo Civil, concedo provimento ao Recurso de Embargos 

de Declaração interposto às fls. 484/486, cujo erro material já fora 

devidamente retificado, e passa a ser parte integrante da Sentença de fls. 

464/477.”Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão, 

facultando à parte que apresentou Recurso de Apelação (fls. 487/498) a 

ratificar ou retificar o respectivo recurso no prazo de 15 (quinze dias). 

Com o decurso do prazo, intime-se a parte Apelada, na pessoa de seu 

procurador ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado 

constituído para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100162 Nr: 299-37.2017.811.0086

 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: TRANSTETO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa Albino da Silva de 

Campos Pontes - OAB:12.414, Samuel de Campos Pontes - 

OAB:12614-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito proposta por Transteto 

Transporte de Cargas Ltda em desfavor de Guinchos Corujão Ltda - Me.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 28/29, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 28/29 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas pela parte Requerida, honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86789 Nr: 2964-94.2015.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 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. Intimo ainda a 

parte autora para retirar em Carttório a petição desentranhada dos autos, 

conforme decisão de fls. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92272 Nr: 1356-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdM, LLAdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos. De proêmio, no que tange à intimação do Estado de Mato Grosso, 

conforme consulta ao Sistema Apolo, os autos foram enviados à 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso em 26/07/2017, tendo retornado 

em 12/09/2017, sem qualquer impugnação apresentada pelo estado. 

Outrossim, o Município de Nova Mutum também não apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, se restringindo a informar que a 

genitora não apresentou a o atestado de necessidade de realização da 

intervenção cirúrgica para correção da patologia do exequente. Neste 

ponto, tenho que o exequente deverá juntar aos autos documento hábil a 

atestar a necessidade de realização do procedimento cirúrgico no 

exequente, vez que nos autos há apenas os três orçamentos da cirurgia, 

os quais encontram-se carreados às fls. 18/21. Assim, determino que o 

exequente apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, documento médico 

hábil a comprovar a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, 

bem como o tipo de procedimento cirúrgico indicado ao caso. Após a 

apresentação do citado documento, retornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de liberação dos valores bloqueados. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45037 Nr: 466-98.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zadir Angelo, Adriane Marcom, Andréia Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Andréia Lehnen - OAB:MT/10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando E A Carvalho - 

OAB:OAB/GO 22.118, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118

 Vistos.

De início, convém ressaltar que a exequente demonstrou nos autos a 

alteração da situação de hipossuficiência do executado pelos documentos 

e fls. 86/88, motivo pelo qual determino o processamento do cumprimento 

de sentença apresentado às fls. 84/85, processando-se nos moldes do 

art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 
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honorários advocatícios também em 10%.

Postergo o pedido de penhora dos créditos oriundos dos autos de nº 

1111-36.2004.811.0086 – Código 15213, vez que antes deve ser 

facultado ao executado a efetuar o pagamento voluntário deste.

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário do débito, retornem os 

autos conclusos para apreciação do pedido de penhora do crédito oriundo 

dos autos de nº 1111-36.2004.811.0086 – Código 15213.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos, bem como para 

fazer constar Adriane Marcon como exequente.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53647 Nr: 1150-52.2012.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ, AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Para realização da pericia contábil, NOMEIO a empresa FORENSE 

LAB com endereço à Avenida Leonides de Carvalho, nº 111, unidade 502, 

Edificio Solar Monet, bairro Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, CEP: 78048-341. Os 

honorários periciais serão custeados pela inventariante, sendo que os 

valores deverão ser depositados integralmente em juízo e não entregues 

diretamente ao perito nomeado. Intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil. Com a proposta de honorários, 

intime-se a inventariante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca desta, bem como para em caso de concordância, procederem ao 

depósito do valor integral referente à verba honorária em juízo. O inicio 

dos trabalhos periciais somente se iniciará com o depósito integral da 

verba honorária em juízo. Havendo requerimento da empresa nomeada 

para a pericia, fica desde logo deferida à liberação de 50% da verba 

honorária para realização dos trabalhos, com o restante condicionado à 

homologação do laudo. Fica autorizado que a empresa faça carga dos 

autos, devendo manter o sigilo necessário por haver no feito interesse de 

menores e incapazes. Os trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 

(dez) dias após a liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação 

pela Gestora Judiciária, em caso de não ser requerido aquele 

adiantamento. O laudo deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, 

a contar do início dos trabalhos. Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias e venham 

conclusos para deliberação. Por fim, determino a realização de avaliação 

judicial do bem descrito na matricula 11.531 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Nova Mutum/MT. Certifique-se quanto ao decurso de prazo 

para manifestação das partes sobre o auto de avaliação de fls. 94/95. 

Com o aporte do laudo pericial e do auto de avaliação do imóvel, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpridas todas 

as determinações, retornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100421 Nr: 443-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICEIA APARECIDA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 73682 Nr: 2200-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidamar de Oliveira Ribas, Alessandra Santana 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da certidão de fls. 97, bem como informe se houve 

pagamento da dívida, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70546 Nr: 3094-89.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson de Almeida Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49419 Nr: 504-76.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Aparecida Roio, João Matheus Roio de Lima 

(menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rildomar Roberto de Souza (Aluminio 

Souzamar), Rodrigo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Kelly Cristina Borghesan - OAB:58.557OAB/SP, 

Natalia Augusta de Oliveira - OAB:PR 73.147, Paulo de Almeida 

Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por J. M. R. de L. e 

ELISANGELA APARECIDA ROIO em face de RILDOMAR ROBERTO DE 

SOUZA e RODRIGO DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 À fl. 255, recebido o cumprimento de sentença.

 À fl. 256, o exequente pugnou pela penhora de valores via sistema 

Bacenjud.

 À fl. 259, certificado o decurso de prazo para manifestação ou 

pagamento pelas executadas.

 À fl. 260, decisão aplicando a multa prevista no artigo 523, caput, do 

Código de Processo Civil, ocasião em que também foi deferida a penhora 

de valores via sistema Bacenjud.

 Realizada a minuta de bloqueio, restou penhorada as importâncias de R$ 

2.785,88 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito 

centavos) e R$ 2.475,10 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 

dez centavos).

 Às fls. 266/267, vinculação dos valores.

 À fl. 268, o exequente pugnou pela liberação dos valores, bem como pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 437 de 541



busca de veículos via sistema Renajud.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Fundamento e decido.

 Considerando que os executados foram devidamente intimados da 

penhora, entretanto nada se manifestaram, defiro a liberação dos valores 

penhorados às fls. 261/263.

Outrossim, proceda-se as buscas de bens em nome dos executados, via 

sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115228 Nr: 1459-63.2018.811.0086

 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: ARdMF, CMF, ARdMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto da Rosa - 

OAB:RS/72671, Vinícius Mauricio Almeida - OAB:MT 10445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Processe-se o presente feito em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, inciso II, do CPC e com ISENÇÃO de custas.

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da 

genitora Anne Rodrigues de Menezes Faccio e Catarina Menezes Faccio, 

verifico que tal pedido merece ser parcialmente, uma vez que comprovada 

a relação de parentesco entre o alimentado e o alimentante pela cópia da 

certidão de casamento e nascimento de fls. 13/13vº.

Assim, em virtude de não ter nos autos comprovação da renda mensal do 

requerido, somente demonstrado o capital social da empresa que o 

requerido é sócio, fixo os alimentos provisórios em cinquenta por cento 

(50%) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais) para cada uma das requerentes, 

que serão devidos a partir da citação até o dia 15 (quinze) de cada mês, 

na conta a ser indicada pela autora.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, às 16hrs 30 

min.

 CITE-SE o requerido sobre os termos da inicial bem como INTIME-O para 

que compareça ao ato designado acompanhado de advogado e suas 

testemunhas independente de prévio de depósito de rol, importando a sua 

ausência em confissão e revelia.

Outrossim, intime-se a representante do autor para que compareça à 

audiência, acompanhada de seu procurador e suas testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando a sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89600 Nr: 4763-75.2015.811.0086

 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: AdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEI

 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: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539

 Vistos.

Tendo em vista a impossibilidade devidamente comprovada pelo patrono 

da parte requerida à fl.81, em comparecer à audiência designada, 

redesigno a audiência para o dia 08/06/2018 às 14:00 horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70676 Nr: 3173-68.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Nogueira, Dirce Fonseca Meirelles Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de fl.168, onde ambas as partes requerem a 

redesignação da audiência por motivos de foro íntimo, redesigno a 

audiência para o dia 16/05/2018 às 13:30horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95086 Nr: 3100-57.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Odete Magier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento expresso da parte requerente às fls. 66 e 

o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 04/ 05/ 2018, às 15h00, a qual será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

 CITE-SE o requerido sobre os termos da inicial bem como INTIME-O para 

que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, importando 

a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de Processo 

Civil.

Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115094 Nr: 1386-91.2018.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 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.: 54683 Nr: 2164-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 438 de 541



 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Sabino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT 22.131-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 a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias informe nos autos o endereço da parte 

requerida ou comprove que tentou localizar o endereço, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112213 Nr: 7128-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conseg Consórcio Segurança S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Kowalski Fontana - 

OAB:OAB/PR 44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Pelos documentos carreados aos autos, verifico estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela 

pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da inadimplência do 

réu, bem como da respectiva mora, conforme se infere dos documentos 

anexados ao processo. Assim, comprovado o inadimplemento do devedor 

(artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido expresso por parte do 

credor fiduciário para concessão liminar de busca e apreensão do bem 

alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob pena de negativa de 

vigência da Lei Federal. Considerando que restou provada a mora, bem 

como os demais requisitos legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 

DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Cite-se o 

réu para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou 

para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114291 Nr: 892-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MONTEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Pelos documentos carreados aos autos, verifico estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela 

pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da inadimplência do 

réu, bem como da respectiva mora, conforme se infere dos documentos 

anexados ao processo. Assim, comprovado o inadimplemento do devedor 

(artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido expresso por parte do 

credor fiduciário para concessão liminar de busca e apreensão do bem 

alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob pena de negativa de 

vigência da Lei Federal. Considerando que restou provada a mora, bem 

como os demais requisitos legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 

DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Cite-se o 

réu para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou 

para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90261 Nr: 109-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGdS, Altair Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Roberta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De proêmio, verifico que a penhora no rosto dos autos ainda não foi 

aperfeiçoada. Para tanto, determino: i.Expeça-se o respectivo termo de 

penhora no rosto dos autos dos bens do inventário, quais sejam, as cotas 

de capital do sicredi na importância de R$ 1.327,72 (um mil, trezentos e 

vinte e sete reais e setenta e dois centavos), ocasião em que a 

Cooperativa Sicredi deverá ser oficiada para efetuar o depósito dos 

valores em conta vinculada ao processo principal de nº 

336.52.2013.523.0076 em trâmite na Justiça do Trabalho;ii.Expeça-se o 

respectivo mandado de penhora e remoção do veículo Saveiro 1.6 CE, ano 

2009/2010, placa NPQ 4868, chassi 9BWLB05U6AP073276, ocasião em 

que o exequente no processo em trâmite na justiça trabalhista deverá 

indicar fiel depositário do bem. No que concerne à avaliação do bem, 

certifique-se a secretaria o decurso de prazo para manifestação da 

Fazenda Pública Estadual e Federal.Em relação ao pedido de buscas junto 

ao sistema Bacenjud e Renajud a fim de verificar sobre a existência de 

bens ou direitos que não foram declarados, indefiro-os visto que a 

Fazenda Pública Estadual não comprovou nos autos a suspeita de 

ocultação. Intime-se o inventariante para comprovar nos autos as 

certidões negativas de débitos estaduais, bem como o recolhimento do 

imposto de ITCMD ou isenção deste, ocasião em que a Fazenda Pública 

Estadual deverá ser novamente intimada para manifestação. Cumpridas as 

diligencias citadas acima, retornem os autos conclusos para decisão. Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001247-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARIANA DE MELO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 439 de 541



novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Ariana de Melo ingressou com a presente Ação 

de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais em face de 

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros relatando que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva 

legítima, por se tratar cessão de crédito e a combater a existência de 

danos morais. Todavia, as alegações da Reclamada não subsistem, pois 

não coligiu provas de que o valor objeto do apontamento junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é devido, deixando de carrear aos autos o contrato 

entabulado entre a Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento 

este imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte 

ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do 

débito objeto do contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex 

vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 

Assim, inexistindo prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), 

indevida se mostra a sua cobrança, bem como o cadastramento da parte 

autora nos órgãos de restrição de crédito. A verba honorária restou 

adequadamente fixada na origem, na forma do artigo 20, parágrafos 

terceiro e quarto, do CPC, não merecendo majoração. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA 

COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos 

alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a 

prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito II - 

Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do ato, a 

inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo cessionário 

configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz 

com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - Comprovados o ato 

ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a indenização pelos 

danos morais experimentados pela parte autora. V - Consoante 

entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação por danos 

morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser 

irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. 

(TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA 

CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e publicado 

em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a demora 

da Reclamante em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE PEREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000494-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 12886088 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 440 de 541



parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-14.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DIRCE MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010438-14.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 

32.040,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: ZENAIDE DIRCE MAYER Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUIZ PEDRO FRANZ - MT0014594A-O REQUERIDO: 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

Advogado do(a) REQUERIDO: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - 

MT0015483S-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

12162618 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu 

Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, 

intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - 

MT, 20 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: 8010127-91.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON PAULO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CIGERZA (REQUERIDO)

VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010127-91.2012.8.11.0086 Valor causa: R$ 24.800,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: AIRTON PAULO CABRAL Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A Nome: AIRTON PAULO 

CABRAL Endereço: Rua DOS CANARIOS, 93, W, CENTRO, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP, 

VIVIANE REGINA CIGERZA Advogado do(a) REQUERIDO: HILARIO 

SCHIEFELBEIN - MT0012532A Advogado do(a) REQUERIDO: HILARIO 

SCHIEFELBEIN - MT0012532A Nome: VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP 

Endereço: Avenida DAS ARARAS, 964, W, NSRA APARECIDA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: VIVIANE REGINA CIGERZA 

Endereço: Avenida DAS ARARAS, 964, W, NSRA APARECIDA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos termos da legislação vigente, serve a 

presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para 

proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos 

autos da Turma Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 20 

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: 1000096-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS ASSIS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GEAN CARLOS ASSIS FLORES 

Dados do Processo: Processo: 1000096-58.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 937,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/08/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: GEAN CARLOS ASSIS FLORES 

Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT0009150A Nome: GEAN CARLOS ASSIS FLORES Endereço: RUAS DAS 

ACEROLAS, QD H, LOTE 09, 9, FLOR DE PEQUI 3, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Nome: VIVO 

S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, - LADO PAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

GEAN CARLOS ASSIS FLORES 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, 

20 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: 1000573-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MAIA PAVAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000573-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA MAIA PAVAO RODRIGUES REQUERIDO: OI 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Decido. Por 

não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 
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do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Outrossim, 

registro que no dia 29 de junho 2016, o Juízo da 7ª Vara Empresarial do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos sob nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o processamento da recuperação 

judicial da reclamada Oi S.A. e de outras seis empresas pertencentes ao 

mesmo grupo. A par disto, o Enunciado 51 do FONAJE preleciona que: “Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. (nova 

redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Assim sendo, após o trânsito em 

julgado, a requerimento da parte expedir-se-á a certidão de crédito para 

habilitação perante o Juízo Universal. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Ana Claudia Maia Pavão Rodrigues em desfavor de Oi 

S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de dois débitos que alega 

desconhecer, aduzindo nunca ter contratado seus serviços. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a desconstituição dos débitos e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada 

alega ocorrência de fraude e, por conseguinte, culpa exclusiva de 

terceiro, boa fé de sua parte, ausência de nexo causal entre a conduta e 

o dano combate a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem e a alegação de ocorrência de 

fraude, uma vez que, assumindo o risco do negócio, é sua a 

responsabilidade de zelar pela lisura de suas contratações e diligenciar no 

sentido de evitar fraudes perpetradas por terceiros, nos exatos moldes da 

atual jurisprudência consoante segue: Direito do Consumidor. Ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de 

procedência. Negativação indevida decorrente de fraude. 

Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. Na hipótese, 

o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A existência de 

outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente pelo devedor 

não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os termos da 

Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta majoração, 

haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, 

DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 RJ 

0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Portanto, a Reclamada não se desincumbiu 

do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco Reclamado. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A negativação 

indevida em cadastros de inadimplentes 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. 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 sem causa 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 inexistentes os 

débitos 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 a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000140-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVAN DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 
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opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto a preliminar de carência da ação, esta se confunde 

com o mérito e com ele será analisada. Edvan da Silva Nascimento 

ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto 

do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o 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 do 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 Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. 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 

do 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.). Por fim, não há 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, pois a outra 

inscrição restritiva constante do extrato não é anterior à discutida nestes 

autos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao 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 a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 443 de 541



Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000734-91.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: CLEIDSON LOPES DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA - MT0012025A-O REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 11966749 é 

tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 20 

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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS ASSIS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: VIVO S.A. Dados do 

Processo: Processo: 1000096-58.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 937,00 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/08/2018 Hora: 

15:40 REQUERENTE: GEAN CARLOS ASSIS FLORES Advogado do(a) 

REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - MT0009150A REQUERIDO: 

VIVO S.A. Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 

- LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-000 Advogado 

do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 20 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-91.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON PAULO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CIGERZA (REQUERIDO)

VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010127-91.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: AIRTON PAULO CABRAL REQUERIDO: VIVIANE REGINA 

CIGERZA - EPP, VIVIANE REGINA CIGERZA Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto apenas em seu efeito devolutivo, sem gratuidade 

recursal. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Outrossim, revogo a decisão proferida no id. n. 6445622. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de agosto de 

2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112218 Nr: 7132-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos em correição.

Tendo em vista a manifestação da vítima confirmando a retratação da 

representação oferecida contra o acusado, nos termos do art. 107, V e 16 

da lei 11.340/06 declaro extinta a punibilidade do acusado FRANCISCO 

RODRIGUES DA SILVA quanto aos crimes previstos pelo artigo 147, do 

CP, visto que se tratam de crime que somente se processam mediante 

representação da vítima.

Por preencher os requisitos do artigo 41, do CPP, recebo a denúncia de 

fls. 05/10, quanto a todos os demais crimes que foram imputados ao 

acusado.

Cite-se o réu, para que responda a acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, intime-se o 
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acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92092 Nr: 1246-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Bresolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Considerando que o recuperando possui domicílio na Comarca de 

Paranatinga/MT (fls. 121/123), tratando-se de processo executivo de 

pena, o feito deve tramitar na Comarca em que o reeducando reside.

Destarte, DETERMINO A REMESSA deste processo executivo de pena à 

Vara Especializada em Execução Penal da Comarca de Paranatinga/MT, a 

fim de dar continuidade no cumprimento da pena, bem como proceda sua 

fiscalização.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intime-se o recuperando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99161 Nr: 5818-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lyncon D' Assis Larrea Ventura Silva, Maico 

Sidnei Pereira Romera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para intimar o Advogado(s) Dr. 

Roberson Siqueira de Melo (OAB/MT 18.701), via DJE, para comparecer na 

secretaria desta e retirar a certidão de crédito que encontra-se na 

contra-capa, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98416 Nr: 7593-71.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos, da 

juntada de contestação de ref. 11

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76614 Nr: 364-94.2016.811.0012

 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: DIVINO SELESTINO LUCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso não tenha feito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o pedido de redesignação (Id. 

12262513) da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

20/03/2018, devidamente justificado através da declaração constante do 

Id. 12263547, redesigno a audiência instrutória para o dia 08 de maio de 

2018, às 10h00min - (MT). Intimem-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 20 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ZIGROSSI GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 08 de maio de 

2018, às 09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de março de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-44.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 12079952 e 12079960), motivo pelo qual encaminho o feito 

ao setor de cumprimento para que intime a parte recorrida, na pessoa de 

seu advogado, a apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 
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(dez) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 20 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-72.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMBALAGENS XAVANTINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 12028348 e 12028351), motivo pelo qual encaminho o feito 

ao setor de cumprimento para que intime a parte recorrida, na pessoa de 

seu advogado, a apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 20 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-22.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 12088428 e 12088494), motivo pelo qual encaminho o feito 

ao setor de cumprimento para que intime a parte recorrida, na pessoa de 

seu advogado, a apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 20 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-39.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 08 de maio de 

2018, às 10h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de março de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-55.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE REINHEIMER GRESPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 12092942 e 12092953), motivo pelo qual encaminho o feito 

ao setor de cumprimento para que intime a parte recorrida, na pessoa de 

seu advogado, a apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 20 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-87.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ANTONIO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010079-87.2017.8.11.0012 REQUERENTE: SILVIO ANTONIO DE 

FARIA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I 

do CPC. Mérito A parte reclamante afirma que sofreu negativação indevida 

de seu nome nos valores de R$ 252,40 e R$ 392,88, tendo em vista que 

nada deve para a reclamada. 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. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante com cópia de documentos. 

Ademais, as telas de sistemas colacionadas na contestação, são 

documentos produzidos unilateralmente, portanto, não servem para 

comprovar a legalidade na contratação dos serviços. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve 

o crédito abalado. Ademais não há em se falar da aplicação da súmula n.º 

385, do STJ, visto que no extrato juntado juntada na Inicial consta duas 

restrições, que inclusive estão sendo discutidas nestes autos. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 
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independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

5.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

regulares efeitos jurídicos, o projeto de sentença da lavra da juíza leiga. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-91.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI PEREIRA LUKASZESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE SOUZA BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010372-91.2016.8.11.0012 REQUERENTE: MICHELLI PEREIRA 

LUKASZESKI REQUERIDO: GILSON DE SOUZA BARROS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de reparação por danos materiais e morais. Alega a reclamante 

que teve seu veículo atingido pelo filho menor de idade do reclamado. 

Afirma que o acidente ocorreu pelo fato do veículo do requerido estar 

trafegando em alta velocidade e não parou para atravessar a rua pela qual 

trafegava a reclamante. Relata que a colisão causou estragos tanto a seu 

veículo quanto a sua saúde. Quanto ao conserto do carro, ficou em R$ 

6.034,00, acrescentando o balanceamento e alinhamento no valor de R$ 

658,00. E que a reclamada ressarciu o valor de R$ 3.000,00. Ressalta que 

teve gastos com consultas, exames, medicamentos e fisioterapia no valor 

de R$ 2.943,22. O reclamado afirma que não houve perícia no local do 

acidente para concluir sobre a efetiva responsabilidade pelo evento. 

Relata que seu veículo também sofreu danos e que, ao entrar em contato 

com a reclamante e seu esposo para um acordo de forma amigável, foi 

proposto o pagamento da metade das despesas do veículo da requerente, 

com o que concordou e quitou. Ao analisar os autos verifica-se que não 

há nenhuma prova ofertada pelo promovido capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral. O requerido nada apresentou para 

comprovar a inexistência de culpa ou alguma excludente de 

responsabilidade em relação ao acidente. Incontroverso nos autos que o 

veículo de propriedade do reclamado colidiu com a lateral do veículo da 

reclamante, resultando em danos materiais. Conforme testemunho do Sr. 

Welis Dione Rogrigues Azevedo, testemunha ouvida em audiência, o 

veículo do reclamado estava em alta velocidade ocasionando assim a 

batida entre os carros, fatos estes comprovados durante a audiência de 

instrução e julgamento. No que tange à extensão dos prejuízos materiais 

em relação ao veículo, compuseram-se amigavelmente as partes quanto a 

sua quitação. No qua tange as despesas com medicamentos e exames, no 

valor de R$ 2.943,22, reconheço que o reclamado deverá arcar com 

essas despesas. No entanto quanto ao pedido de indenização por danos 

morais verifico não incidirem na espécie. 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. A mera colisão de veículos não gera danos morais 

indenizáveis, sendo inexistente a ofensa a atributos da personalidade. 

Ainda que a situação narrada nos autos tenha gerado inconvenientes ao 

recorrente, não ocasionou lesão à esfera da personalidade. 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. Portanto, não há que se falar em 

condenação por danos morais. Ante o exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR o reclamado ao 

pagamento de R$ 2.943,22 (dois mil novecentos e quarenta três reais e 

vinte dois centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssima Juíza de Direito para homologação de acordo com o artigo 

40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza de Direito Homologo, 

para que produza seus regulares efeitos jurídicos, o projeto de sentença 

da lavra da juíza leiga. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010300-75.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI ALVES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: I – Observa-se do pedido e cálculos 

apresentados pela parte autora (Id. 11519037), em desacordo com o 

despacho constante o Id. 11454906, que aos mesmos foram inseridos a 

multa de 10% prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, no entanto, para o 

acréscimo da multa necessário se faz que a parte executada seja intimada 

para pagamento da dívida, fato que não ocorreu nos presentes autos. II – 

Ante a consideração constante do item anterior remeto o presente feito ao 

setor de cumprimento para que intime a parte executada a cumprir com 

sua obrigação, ou seja, pagamento do valor de R$=977,10= (novecentos e 

setenta e sete reais e dez centavos), acrescido de juros, correção 

monetária até o dia 29/01/2018 e 15% de verba de sucumbência, sem 

incidência da multa de 10%. III – O pagamento deverá ser efetuado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% 
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prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. IV – Intime-se a exequente para que 

manifeste concordância com o valor encaminhado para pagamento, no 

prazo de cinco dias. V – Comprovado o pagamento, encaminhe-se o feito 

concluso para sentença de extinção. VI – Decorrido o prazo sem 

comprovação do pagamento, encaminhe-se o feito concluso para análise 

do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 20 de março de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-27.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010633-27.2014.8.11.0012 REQUERENTE: JEAN CARLOS 

ZUFFO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de embargos de declaração opostos 

pela parte requerida com o intuito de sanar omissão e contradição 

presente na sentença. OPINO, pelo recebimento dos presentes embargos, 

pois, preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. Quanto ao 

mérito, o presente embargo merece acolhimento, o sinistro ocorreu em 

14/04/2012, momento em que já vigorava o valor previsto no art. 3, III, da 

Lei 6.194/74, que instituía que: 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: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 

11.482, de 2007) Desta forma não há como ser fixado valor superior, sob 

pena de infração à normal legal. Isto posto, OPINO PELO RECEBIMENTO 

DOS PRESENTES EMBARGOS, e no mérito pelo seu JULGAMENTO 

PROCEDENTE devendo ser alterado o valor da condenação para R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), mantendo-se os seus demais 

termos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 

Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-59.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010152-59.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Alega o 

reclamante que mesmo tendo quitado todas suas faturas, teve o 

fornecimento de energia elétrica suspensa, sob o argumento de que a 

fatura do mês de 03/2017 não estava quitada. A reclamada em sua 

contestação alega que não cometeu ato ilícito, razão pela qual não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois bem. 

Pelos documentos que acompanham a inicial a fatura do mês de 03/2017 

foi devidamente quitada no dia 22/04/2017, como se vê do comprovante de 

pagamento anexado com a inicial (Id 7946382), nada justificando o corte 

da energia elétrica no dia 24/04/2017. Portanto, com relação à fatura do 

mês de 03/2017, é válida e regular quitação do débito e ainda assim, sem 

nada mais dever, teve o fornecimento de energia elétrica imprudentemente 

interrompido. E como corolário da ação culposa da reclamada, 

observamos que, no dia em que foi interrompido o fornecimento do 

produto, o autor se deslocou até a central de atendimento ao cliente da 

empresa reclamada, e mesmo recebendo a informação de que o débito 

estava pago, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

somente ocorreu no dia 25 de abril por volta das 11hs. Sabe-se que a 

energia elétrica é bem indispensável à vida moderna; sua interrupção gera 

transtornos e dissabores consideráveis. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Atribuir ao sistema 

eletrônico a responsabilidade pelo ocorrido em nada releva a situação 

jurídica da reclamada, a quem cabe adotar providências no sentido de que 

todo e qualquer pagamento efetuado possa ser, de imediato, verificado e 

confirmado. Além disto, a responsabilização do fornecedor de bens e 

serviços é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa. 

Cuida-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 independentemente do grau de 

culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma 

conduta injusta. 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 

ocorreu no presente caso. Desta feita, não se pode deixar de reconhecer 

que a suspensão indevida do serviço levou a parte Reclamante a situação 

vexatória e constrangedora, pelo sensível desconforto a que ficou 

submetida no período em que o serviço deixou de lhe ser fornecido, fatos 

que indubitavelmente ensejam danos morais. 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. 

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse 

sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.

Comarca de Paranatinga
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Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55518 Nr: 1428-14.2014.811.0044

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

Nº DO PROCESSO: 1428-14.2014.811.0044 – CÓDIGO 55518

ESPÉCIE: PROCESSO ADMINISTRATIVO->PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PARANATINGA - MT

PESSOA A SER NOTIFICADA: MARIA DA SILVA PINHEIRO, brasileira, do 

lar, filha de Antonio da Silva e de Marcolina Barbosa da Silva, CPF: 

103.333.631-91, RG: 39824-7 SSP/MT.

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da(s) pessoa(s) acima qualificada(s), para 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar(em) manifestação 

escrita, por meio de advogado devidamente constituído, acerca dos fatos 

apurados no processo acima identificado.

RESUMO DA INICIAL: “Trata-se de representação formulada pelo Município 

de Paranatinga - MT, dando conta de possíveis ilegalidades nas matrículas 

nº 427, 9.476, 11.228 e 11.245, todas do 1º Serviço de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Paranatinga.”

DECISÃO/DESPACHO: “VISTOS. Proceda a notificação de Ronaldo Galvão 

da Silva, Ricardo Murilo de Arruda Alves e Dieggo Bruno Pio da Silva, nos 

endereços informados à fl. 1093.Outrossim, notifique-se Maria da Silva 

Pinheiro, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo do 

edital, certifique-se e, desde já, nomeio o Defensor Público como curador 

especial a se manifestar no prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). 

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, Tânia M. F. Signor, 

Técnica Judiciária, digitei.

Paranatinga - MT, 25 de janeiro de 2018.

Alciene Aparecida Nunes Sacramento

Gestora Geral de 2ª Entrância

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51160 Nr: 348-49.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Mamoru Kawamata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON MAMORU KAWAMATA, Cpf: 

17754550920, Rg: 965.182, Filiação: Toshiyuki Kawamata e Lidia 

Terezinha Suminani Kawamata, data de nascimento: 22/09/1951, 

brasileiro(a), natural de Bastos-SP, solteiro(a), agricultor. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.009,84 (Um mil e nove reais e oitenta e quatro 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará 

na restrição do vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser pago num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 504,92 (quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 504,92 (quinhentos e quatro reais e noventa e 

dois centavos). 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. O sistema vai gerar um 

Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral deste Fórum aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento..

 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, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 19 de março de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6394 Nr: 238-70.2001.811.0044

 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: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azedo e Borges Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AZEDO E BORGES LTDA, CNPJ: 

37481942000149. 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$ 500,75 (Quinhentos reais e setenta e cinco 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

implicará na restrição do vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser pago num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 123,90 (cento e vinte e três reais e 

noventa centavos). 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. O sistema vai gerar um 

Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral deste Fórum aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento..

 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, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 19 de março de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55316 Nr: 1274-93.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renir Lino Vian, Espólio de Valdir Stacke, Iveti 
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Stacke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78719 Nr: 1698-33.2016.811.0023

 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: ELOINA APARECIDA NICLEVSKI

 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 27.03.2018, as 10h00min, 

pelo Dr. Guido Vaca Cespedes, na Clínica Integrada Cespedes, sito na 

Avenida das Figueiras nº 629, Bairro Centro, Cidade de Sinop-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151928 Nr: 8843-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Correa de Freitas, Sebastião Nunes de 

Freitas, Marcelo Correa Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para o autor impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 2694-37.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Alves Amaral dos Santos, Edvaldo 

Fernandes da Silva e Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Sem custas ou honorários.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45487 Nr: 2122-86.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Kovara Sarolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que até a presente data não foi colacionado 

aos autos a contestação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45718 Nr: 2361-90.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ajala e Dias Ltda., Municipio de 

Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2739/MT, Jair Franco de Carvalho - OAB:4129-B/MT, Ladario 

Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON MIURA, Cpf: 92924328853, Rg: 

5.663.102, Filiação: Misao Miura e Sinao Miura, data de nascimento: 

24/10/1952, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, casado(a), engenheiro 

civel-ex.prefeito municipal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma... Conforme comprovam os documentos 

acostados, em 07/03/2005 o Municipio de Pontes e Lacerda-MT inscrita no 

CNPJ sob nº 15.023.989/0001-26, representada por seu prefeito Municipal 

representado por seu Prefeito Newtonde Freitas Mioto, ajuizou a Ação de 

Indenização por Malversação do Erário Público contra Nelson Miura, 

ex-prefeito d ePontes e Lacerda-MT., por este, em conuio com AAAJALA 

& DIAS LTDA, ter praticado atos de improbidade administrativa que 

causaram grandes prejuizos ao Erário do Municipio de Pontes e 

Lacerda-MT. Aduz a referida ação de indenização, por Malversação do 

Erário Público, que o Requerido Nelson Miura, a epoca como gestor do 

Municipio em data da 31/12/2001, sob nº 3319/2001, firmou convenio com 

a FUNASA fundação Nacional d Saúde teno como objeto à Construçãio de 

uma oficina de saneamento com 150,00 m2 e da construção de 99 módula 

sanitários, totalizado 320,40 m2 como especifia a documentação em 

anexo. Pelo mesmo convenio a FUNASA responsabilizou se em transferir 

ao Municipio de Pontes e Lacerda a importancia de R$ 150.000,00, 

conforme faz prova o mesmo convenio de nº 3319/2011, clausula terceira. 

Efetuado o convenio o primeiro requerido, após cadastramento dos 

beneficiariso abriu processo licitatorio para execução do objeto do 

convenio, via a tomada de preços nº 005/2003, tendo sido adjucado à 

segunda requerida a edificação das obras, conforme especifica o 

contrato de nº 076/2003, lavrado entre o primeiro e o segunda requerido 

em data d e24/09/2003 no valor de total de R$ 158.974,47, bem como 

ordem de serviço (...) Concclui se do que acima ficou narrado, que o 

chefe do Executivo da epoca, então o Sr. Nelson Miura, recebeu recurros 

da FUNASA no total de R$ 150.000,00, sendo aa este acresdico os 

rendimentos de aplicação no alor de 35.031,99, transferindo, ainda, o 1º 

requerido a título de contra partida o valor de R$16.829,41, totalizando a 

quantia de de R$ 201.847,50, importancia esta que tambem pagou ao 2º 

requerido sem conclusao das obras, ou mesmo executadas de forma 

totalmente diversa da prevista no contato e no convenio.
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Despacho/Decisão: Acolho o pedido ministerial, cite-se por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 26 de fevereiro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135341 Nr: 1614-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDDCS, JCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça, ref. 33, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 4211-82.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Candida Rodrigues, João Claiton 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico que até a presente data a parte autora naõ apresentou 

alegaççoes finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25092 Nr: 144-79.2005.811.0013

 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: Valdeci Alves da Silva, Carina Myata Stadié

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Maróstica, Osmar Saran, Maria Regina 

Padovan Maróstica, Maria Aparecida Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Eduardo Goldshmidt - 

OAB:139119/SP, José Bacaltchuk - OAB:4.404-A, MARIA APARECIDA 

ALVES DA SILVA - OAB:19032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉLIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:RJ/30.236, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:RJ/2070-A

 Intime-se o réu. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148340 Nr: 7139-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, ROBERTO 

RASSI, MARCUS SPENCIERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 

OAB:17423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 Vistos.

CIÊNCIA as partes acerca do resultado do julgamento do agravo de 

instrumento (ref. 38).

AGUARDE-SE o decurso do prazo concedido ao embargado (ref. 34).

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164638 Nr: 2450-64.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODS, JODS, FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por J. O. da S “e” J. O. 

da S, ambos representados por sua genitora, FABIANA OLIVEIRA DA 

SILVA, contra JOÃO BATISTA DA SILVA.Diante disso, constatada a 

ausência da probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a 

antecipação dos efeitos provisórios da tutela de urgência. Por outro lado, 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, caput, do NCPC.PROCESSEM-SE os autos em segredo de 

justiça, nos termos do artigo 189, II, do NCPC.Do mais, antes de prosseguir 

na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, determino que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de conciliação a 

qual fica, desde já, designada para o dia 02 de maio de 2016, às 

14h00min.INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência de 

conciliação.Com ou sem conciliação, REMETAM-SE os autos com vista ao 

Ministério Público para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 178, inciso II, do NCPC.Após, à conclusão para recebimento 

da inicial, na forma da Lei n° 5.478/68 ou homologação de eventual 

transação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164688 Nr: 2489-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueo Felipe Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, para determinar que a requerida exclua o 

nome do requerente do Serasa, SPC e demais órgão de proteção ao 

crédito (fls. 15/16), no prazo de 5 (cinco) dias, no que se refere ao débito 

discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), 

nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC.DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput¸ do NCPC. Desde já, 

INVERTO o ônus da prova em desfavor da requerida, com suporte no art. 

6º, VIII, do CDC.De outro vértice, antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 
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presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 15 de maio de 2018, 

às 16h00min.Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161508 Nr: 1108-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedinei Palharini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar, RECEBO a petição de fl. 24 como emenda à inicial.

Portanto, passo, pois, a analisar o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo formulado pelo embargante, sendo certo que a regra passou a 

ser o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo.

Neste sentido é o disposto no art. 919 do Novo Código de Processo Civil: 

“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.” Ressalto que o 

§1º do referido dispositivo legal permite, apenas excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, sendo oportuno 

transcrever a referida regra legal: “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.”

“In casu”, analisando detidamente os autos, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos legais à concessão do pleito. Logo, INDEFIRO o 

pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Assim, RECEBO os embargos ofertados pela parte executada, sem 

atribuir-lhes, contudo, efeito suspensivo.

INTIME-SE a parte embargada, por meio de seu advogado, via DJE, para, 

querendo, impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, 

inciso I, do NCPC).

Após, decorrido o prazo para impugnação, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para julgar imediatamente o 

pedido ou designar audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163979 Nr: 2146-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia do Nascimento Alves, JNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do 

NCPC).

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

deliberação.

PROVIDENCIE-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44264 Nr: 866-11.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Oliveira Faria Valim, Cícero José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Lima Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 866-11.2008.811.0013

Código nº. 44264

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 124.

 EXPEÇA-SE certidão do teor da sentença transitada em julgado, na forma 

prevista no art. 517, §§1º e 2º, do NCPC, em favor dos exequentes, os 

quais ficarão encarregados de adotar as providências que entender 

necessárias.

Após, SUSPENDO o curso do processo, nos termos do art. 921, inciso III, 

do NCPC, pelo prazo de 1 (um) ano.

Decorrido tal período, sem manifestação dos exequentes, CERTIFIQUE-SE 

e ARQUIVEM-SE os autos, independentemente de nova conclusão, até a 

ocorrência do prazo de prescrição intercorrente.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda/MT, 23 de novembro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84728 Nr: 2250-33.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonçalves Moreira

 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: procurador Federal - OAB:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para transferência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 3277-51.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga, Andressa Armelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que apresente 

seus dados bancários, para a transferência de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 7557 Nr: 849-53.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Pereira Rosa, Edward Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT, Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Autos do processo nº 849-53.2000.811.0013

Código nº 7557

Vistos.

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado Infojud, a fim de 

obter as últimas 3 (três) declarações de imposto de renda dos 

executados, bem como o dossiê integrado das operações imobiliárias.

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (art. 

477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no 

dorso dos autos duas tarja de cor preta (art. 1.372, IV, da CNGC).

Após, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado, via DJE, para, 

em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

do feito.
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CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 8 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50060 Nr: 1402-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto Vellozo, Rodolfo Cesar 

Vasconcellos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Pinheiro da Silva, Ana Maria Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Autos do processo nº 1402-85.2009.811.0013

Código nº 50060

Vistos.

I – Inicialmente, diante do recolhimento das custas (fls. 204/205), DEFIRO o 

pedido de desarquivamento.

II – a) No mais, DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 

201/202, no montante de R$ 152.382,12 (cento e cinquenta e dois mil, 

trezentos e oitenta e dois reais e doze centavos), conforme cálculo de 

atualização acostado à fl. 203; sobre os CPFs de nº 460.869.271-20 e 

830.808.991-72; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se 

a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde 

logo deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347).

 VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VII – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 5 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 39499 Nr: 2205-39.2007.811.0013

 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: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Erivaldo Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação 

ajuizada em desfavor de JOSÉ ERIVALDO MACHADO, com resolução do 

mérito, com fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo único, 921, §5° e 

487, II, todos do Novo Código de Processo Civil.Sem honorários 

advocatícios.Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento 

efetuado junto à exordial.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Pontes e Lacerda, 19 de março de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50009 Nr: 1339-60.2009.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Morato Crenitte - 

OAB:98479/SP, Mauro Arruda de Moura Apoitia - OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação 

ajuizada em desfavor de JOÃO GOMES DE SOUZA, com resolução do 

mérito, com fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo único, 921, §5° e 

487, II, todos do Novo Código de Processo Civil.Sem honorários 

advocatícios.Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento 

efetuado junto à exordial.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Pontes e Lacerda, 19 de março de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65157 Nr: 1199-21.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Tecidos Querubim Ltda, Cleydimar 

Costa Fernandes, Valdeci Alves Querubim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, REJEITO a 

exceção de pré-executividade ofertada por ofertada por COMÉRCIO DE 

TECIDOS QUERUBIM LTDA, CLEYDIMAR COSTA FERNANDES e VALDECI 

ALVES QUERUBIM contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE. INDEFIRO a 

realização de penhora “online” (fl. 137, vº), uma vez que o ato constritivo 

já foi realizado há menos de 2 (dois) meses, sendo obtido resultado 

infrutífero (fl. 93).Após, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos.INTIME-SE e CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda/MT, 
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13 de março de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45273 Nr: 1897-66.2008.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Simplício da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Airton José Rosa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT, Fabiane Battistetti Berlanga - OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, considerando que a inventariante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, o feito permaneceu parado por mais 

de 1 (um) ano, com alicerce no art. 485, II, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.CONDENO 

a inventariante ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo 

Código de Processo Civil. No entanto, considerando que nesta 

oportunidade DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita, as 

cobranças de tais verbas ficam suspensas, consoante dispõe o art. 98, § 

3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.Pontes e 

Lacerda, 19 de março de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150495 Nr: 8216-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme oficio ref. 24 da negativa 

em cumprir a CP. e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho 

os autos à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83746 Nr: 1182-48.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Padua Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94(quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 127,09 (cento e vinte e sete reais e 

nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57980 Nr: 3545-13.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marcos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 506,04 

(quinhentos e seis reais e quatro centavos, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas 

e R$ 129,19 (cento e vinte e nove reais e dezenove centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-56.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença, sob 

pena de aplicação de multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-06.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogadas das partes promovente e promovida para apresentarem 

Contrarrazões aos Embargos opostos.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000300-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES CPF 272.342.666-15 - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAISE DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do 

Processo: 1000300-93.2018.8.11.0013 REQUERENTE: REINALDO 
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RODRIGUES CPF 272.342.666-15 - ME REQUERIDO: ALAISE DO 

NASCIMENTO SILVA Vistos. Cumpra-se a presente missiva servindo a 

presente como mandado. Após, devolva-se ao Juízo Deprecante com 

nossas homenagens de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 20 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000301-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO AMIM FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do 

Processo: 1000301-78.2018.8.11.0013 REQUERENTE: CRISTIANO DA 

SILVA GOMES REQUERIDO: THIAGO AMIM FRANCO Vistos. Cumpra-se a 

presente missiva servindo a presente como mandado. Após, devolva-se 

ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 20 de março de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010594-90.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR ASSIS BIAZOTTO (EXEQUENTE)

NORMA SUELY NOGUEIRA BIAZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGE EVER CARVALHO VASQUES OAB - AC0003212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes promoventes e promovido a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 26 de março de 2018 às 

14H20MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMES FERREIRA NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000315-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOCA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIRENE DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE BATISTA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE OLIVEIRA DA SILVA OAB - 885.125.681-00 (REPRESENTANTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETALIVIO ARAL AMARILHA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alfredo Olimpio da Silva (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-25.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGENEIA VAILLANT (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-23.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Darc Maria da Neta (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de abril de 2018, às 14h50min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74477 Nr: 792-36.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAG, JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76518 Nr: 1734-68.2017.811.0014

 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: Kleiton Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayne Elice Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

13/04/18, às 15:00 horas , neste juízo, sito no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77228 Nr: 2100-10.2017.811.0014

 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: Carlito Brandão Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Bruno Souza Sales-SD, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

29/05/18, às 13:00 horas , neste juízo, sito no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimação pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55228 Nr: 963-38.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:MT 6562-b

 Visto.Com estas considerações, em consonância com o parecer 

ministerial de fls. 166/168 ABSOLVO SUMARIAMENTE a denunciada PCO – 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, 

qualificada nos autos, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de 

Processo Penal.Isento a ré do pagamento das custas e despesas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64611 Nr: 1465-06.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRB, MLFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ALTA FLORESTA - OAB:

 Visto.

Considerando que esta magistrada estará de licença médica na data da 

audiência instrutória designada à fl. 45, redesigno o ato para o dia 

01/08/2018, às 13:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67195 Nr: 2935-72.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METRAVEL- MECÂNICA DE TRATORES E 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

exequente/embargada para apresentar manifestação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 20 de março de 2018

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60629 Nr: 1851-70.2015.811.0033

 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: ESPOLIO DE ROGERIO FUHR - REPRESENTADO POR: 

ADILES FUHR, ADILES FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - 

OAB:9988/MT, MAYRA CORADI BRAGA - OAB:14243

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA STOPPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000262-55.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ROSANGELA STOPPI 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, ajuizada por ROSANGELA STOPPI, em face de O BANCO 

BRADESCO S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano 

moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela condenação da 

requerida em dano morais. 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 no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 500,95 (quinhentos reais e novena e cinco 

centavos). Por outro lado, vislumbro que a parte requerida não juntou 

qualquer documento que comprovasse a realização do negócio jurídico 

que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção ao 

crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. 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. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. 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. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 
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os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO 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, 12 

de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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AUTOS N. 1000295-45.2017.8.11.0033 REQUERENTE: FRANCINALDO 

ODILOM DE FARIAS REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito, ajuizada por 

FRANCINALDO ODILOM DE FARIAS, em face de CLARO S/A, em que a 

parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, 

ao final, pela condenação da requerida em dano morais. 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 no caso em análise que é incontroversa a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 36,44 (trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). A 

requerida, por sua vez, embora afirme que a dívida é oriundo da prestação 

do serviço de telefonia, não acostou nenhum documento que 

comprovasse a realização do negócio jurídico que motivou a inserção dos 

dados do autor nos órgão de proteção ao crédito, ônus que lhe competia e 

que não se desincumbiu. Registra-se que as faturas desacompanhadas 

de que qualquer outro documento, não é apta a comprovar a utilização do 

serviço pelo autor, e por consequência, existência do débito. Assim, cabia 

a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado 

entre as partes, tal como gravação do call center. Entretanto, embasou 

suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) 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 
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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. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. 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. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66). E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - 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, 12 de março de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-25.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BRESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000264-25.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARCILENE BRESAN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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, ajuizada por MARCILENE BRESAN, em face de BANCO 

BRADESCARD S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano 

moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela condenação da 

requerida em dano morais. Em sede de contestação, o requerido 

sustentou preliminarmente a prescrição, e no mérito postulou pela 

improcedência da inicial. Inicialmente passo a analisar a preliminar argüida 

pela requerida. - Prescrição Aduz o banco réu que o direito do autor 

encontra-se prescrito haja vista que o seu nome foi negativado em 

21/10/2014 e a presente ação foi ajuizada somente no dia 28/10/2017, 

portanto, após decorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do 

Código Civil para a pretensão de reparação civil. Em que pese os 

argumentos expostos, a norma disposta no art. 189 do Código Civil 

estabelece que: "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual 

se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". 

Contudo, o início da fluência do prazo prescricional decorre não da 

violação a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação pelo 

seu respectivo titular. Assim, tem-se que, no caso dos autos, o termo 

inicial do prazo prescricional é a data na qual o autor teve ciência de que o 

seu nome encontrava-se registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e 

não a data daquela negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO AVISO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, 

CPC/73 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente teve ciência da negativação do seu 

nome em 2017, e tendo a presente ação sido ajuizada em 28/10/2017, não 

se há de falar em prescrição. 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 no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito nos valores de R$ 269,15 (duzentos e sessenta e nove reais e 

quinze centavos). Por outro lado, vislumbro que a parte requerida não 

juntou qualquer documento que comprovasse a realização do negócio 

jurídico que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção 

ao crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. 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. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. 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. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 
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cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO 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, 12 

de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010781-09.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AULINA SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN OAB - MT0007946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

Certifico que conforme r. decisão de ID 8855142 foi feito levantamento em 

favor do exequente em determinada quantia e o restanta devolvido ao 

executado. CÓPIAS SEGUEM EM ANEXO.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53942 Nr: 1015-15.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUZILEIDE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos: 1015-15.2016.811.0049 - Código: 53942

Requerente: AUZILEIDE SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 46/55, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.
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Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 16 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 1240-45.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ofício COREJ/DIREP nº 949 devolvendo a requisição de pagamento, uma 

vez que já existe RPV cadastrada em nome da parte credora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16674 Nr: 2028-30.2008.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ofício COREJ/CR nº 93276/2017 comunicando os valores da RPV 

transferidos para a Conta Única do Tesouro Nacional no mês de 

AGO/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 6604 Nr: 564-10.2004.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:5494/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 Autos: nº 564-10.2004.811.0049 - Código: 6604

Vistos.

Tratar-se de pedido de redesignação da audiência conjunta.

Pois bem, conforme fundamentação na decisão retro, tal audiência não 

objetiva produção de provas, sendo tão somente para que o magistrado 

tenha uma visão geral dos feitos, logo, não acarretará prejuízo algum às 

partes.

 Assim sendo, INDEFERIDO o pedido de redesignação da audiência 

conjunta e MANTENHO a mesma data e horário agendado, qual seja, 02 e 

03.04.2018, das 11:00 às 18:00 horas, cuja intimação das partes será 

realizada, através de seus patronos, via DJE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 19 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40640 Nr: 203-12.2012.811.0049

 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: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 591,83 (quinhentos e noventa e um reais e oitenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 58, sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto 

à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reias e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 214,98 (duzentos e catorze reais e 

noventa e oito centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57889 Nr: 137-56.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA DE CÁSSIA FARIA VILELA, JOSÉ 

TEODORO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o pedido de nova tentativa de citação dos executados 

(fl.48), os termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46704 Nr: 774-12.2014.811.0049

 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: MPE, RCNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA AUGUSTA DE 

ALMEIDA - OAB:39288/GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 562007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, 

para com a máxima urgência se manifestaram quanto ao teor dos ofícios 

de fl. 97/98, da comarca de Jussara/GO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60700 Nr: 1524-09.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMARTINE ANTÔNIO FERNANDES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 462 de 541



 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOUVEIA FILHO, ISABELA 

MOREIRA GOUVEIA, SIMONE ROSA MOREIRA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os 

presentes autos para intimação dos patronos da exequente, com a 

finalidade de manifestar-se quanto à devolução da carta precatória da 

comarca de Bela Vista/GO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59303 Nr: 836-47.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE NONATO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Dr Marcos André 

Schwingel, para no prazo legal, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55107 Nr: 1506-22.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEAS DE MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a patrona do réu, Dra Maria 

Arlene, OAB nº 15.201 para apresentar suas alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45721 Nr: 2731-82.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO LUIZ BARBOSA, MIRIAN ANTUNES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57143 Nr: 2570-67.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSIMAR RODRIGUES NOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Tendo em vista a cota ministerial de fl. 95, nos termos da legislação 

vigente e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos para intimação do 

patrono do réu, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a procuração 

outorgada ao advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23905 Nr: 1076-46.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCIRO BERNARDO DIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vista e do Prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar o Dr Renato Ferreira Macedo, OAB/MT 11.060, 

para proceder a retirada dos autos para extração de cópia no prazo de 5 

(cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-80.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MARTINIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Processo: 

1000035-80.2018.8.11.0049 Nos termos do Art. 986 da CNGC, DESIGNO 

audiência de Conciliação, conforme pauta da Conciliadora, para o dia 24 

de abril de 2018, às 8h30min (Horário Oficial de Mato Grosso), a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial, sito no Fórum local. 

Vila Rica, 20 de março de 2018. Karin Matte Garcia Gestora Judiciária 

Substituta

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32794 Nr: 1159-36.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO WEBER, LODOLA 

LEONILDA WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

devolução da carta de intimação(fl.31)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34857 Nr: 848-11.2014.811.0035

 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: ELY APARECIDA DA SILVA RESENDE

 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 interposto às fls.54/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 37422 Nr: 236-39.2015.811.0035

 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: ONIRIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37207 Nr: 112-56.2015.811.0035

 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: Umbelina Simon Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37192 Nr: 98-72.2015.811.0035

 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: Claudia dos Santos Vasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 48-46.2015.811.0035

 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: MIRNA RODRIGUES MORAES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7.062/MT

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36891 Nr: 2119-55.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine Dias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 410-77.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono do denunciado para 

cientificá-lo do inteiro teor da sentença de ref. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 2050-23.2014.811.0035

 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: Amélia Viana Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37475 Nr: 269-29.2015.811.0035

 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: Laurentina Idalina de Jesus

 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 as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14156 Nr: 191-74.2011.811.0035

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Bignardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Cód. 14156

DECISÃO.

Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto pelo embargante VINICIUS 

BIGNARDI, no qual aduz que a sentença que extinguiu o processo foi 

obscura/contraditória e não deveria determinar que o embargante pagasse 

as taxas e custas processuais, ei que o benefício da assistência judiciária 

gratuita havia sido concedido e posteriormente revogado, levando o autor 

a desistir de prosseguir com a ação em razão da revogação do benefício, 

devendo-se levar em consideração o esculpido no art. 290 do CPC.

Postula pela sanação do vício.

Às fls. 198/201 a parte embargada se manifestou contrariamente ao 

provimento dos embargos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada contradição/obscuridade.
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 Ao contrário do que aduz o embargante, verifica-se que o presente não 

se trata da situação disposta no art. 290 do CPC, mas sim de hipótese 

prevista no art. 100 e parágrafo único do art. 102 do CPC. Vejamos.

O art. 290 do CPC, trata-se de hipótese de cancelamento na fase inicial do 

processo, quando na distribuição do processo a parte deixar de recolher 

as custas e taxas processuais, e mesmo após ser intimada não realiza o 

pagamento.

No caso dos autos, fora deferido ao autor/embargante o benefício da 

assistência judiciária gratuita, e posteriormente houve a revogação do 

benefício, o que de fato demonstra a inserção no presente no caso 

previsto no art. 100 e parágrafo único do art. 102 do CPC, que versam 

sobre o pagamento das custas em caso de revogação do benefício, não 

havendo que se falar assim em desistência da ação como pretendeu o 

autor.

Ademais, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o 

meio processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 181/183.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 15 de janeiro de 2018.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34002 Nr: 96-39.2014.811.0035

 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: Sebastiana Freitas Moraes

 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 estes autos ao requerente para 

manifestar-se acerca do retorno da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33568 Nr: 1963-04.2013.811.0035

 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: SIRLEI APARECIDA PINATTI PODENCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO a parte requerente para manifestar-se 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4918 Nr: 283-62.2005.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Crisóstomo Ferreira, ZIFIRINO BENTO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a 

expiração do prazo requerido à fl.242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33423 Nr: 1817-60.2013.811.0035

 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: Adenides Rodrigues de Moraes Rosa

 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 a parte autora para manifestar-se 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 501-75.2014.811.0035

 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: Odair Crisóstomo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO as partes para manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21494 Nr: 304-51.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII, Seylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A, Elaine Cristina Vilela Borges Melo - 

OAB:201921/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que serve esta para intimação da parte autora da 

seguinte Certidão da Conciliação: "Certifico e dou fé, que fica designada 

audiência de conciliação dos autos código 21494, para dia 06 de abril de 

2018 às 12h50min (horário de Mato Grosso)."

Gleide Moura

Gestora Adm. III

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 191-53.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon de Carvalho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maisa de Carvalho - 

OAB:117040

 Código nº 46074

1) Cumpra-se como deprecado, servindo cópia como mandado.

2) Designo audiência para o dia 05/04/2018, às 13h00min. (HORÁRIO MT), 

a fim de interrogar o réu.

 3) Intime(m)-se a(s) pessoa(s) a ser(em) inquirida(s) para 

comparecimento.

4) Oficie-se à origem, para as comunicações de praxe.

5) Ciência ao Ministério Público e à Defesa, se for o caso.

Alto Taquari/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 11/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor João Henrique, Matrícula 5364, designado 

para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, estará afastado de 

suas funções por motivo de “ Treinamento para implantação do Sistema do 

Banco Nacional de Monitoramento de prisões-BNMP 2.0 do CNJ nos dias 

19 e 20/03/2018 e folga compensatória no dia 21/03/2018.

 RESOLVE:

 Designar Mario Henrique de Almeida, Técnico Judiciário, matrícula 32589, 

para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, no período de 

19/03/2018 à 21/03/2018, durante o afastamento do titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Araputanga-MT, 15 de março de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65140 Nr: 2277-67.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenival Duarte Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 Autos nº 2277-67.2015.811.0038

Código: 65140

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 24 

de maio de 2018, às 18h00min.

 Araputanga/MT, 15 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3830-81.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Marcelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistencia e Saúde dos 

Empregados dos Correios

 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 3830-81.2017.811.0038

Código: 95448

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 24 

de maio de 2018, às 17h15min.

 Araputanga/MT, 15 de março de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98909 Nr: 965-51.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:MT - 020732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:MT - 020732-A

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98933 Nr: 976-80.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T. Lemos Eireli EPP, Gilmar Teixeira Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila Espindola Ferreira - 

OAB:MT/ 17746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98684 Nr: 867-66.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alexandre dos Santos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 (...) Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral 

em audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma 

deprecada e servindo como mandado ou, ausente eventual documento, 

solicite a complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim 

como DESIGNO para o dia 5 de abril de 2018 (quinta-feira), às 15h45min, 

e, consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) 

Defensor(a) Público(a) de forma pessoal por carga, remessa ou meio 

eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 

370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, 

caput, 183, § 1º e 186, § 1º. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98737 Nr: 882-35.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alípio Pelusch Manhães
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Aparecida de 

Oliveira - OAB:MT/ 22.902, Gustavo Franco Ribeiro - OAB:MT/ 16.970

 (...) Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral 

em audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma 

deprecada e servindo como mandado ou, ausente eventual documento, 

solicite a complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim 

como DESIGNO para o dia 5 de abril de 2018 (quinta-feira), às 16h45min, 

e, consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) 

Defensor(a) Público(a) de forma pessoal por carga, remessa ou meio 

eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 

370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, 

caput, 183, § 1º e 186, § 1º. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24181 Nr: 217-97.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gregorio Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aírton Pereira de Araújo - 

OAB:OAB/RO nº 243

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais/memoriais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-60.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.RAMOS & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 8010052-60.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 

34.466,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: PAULO LUIZ DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: M.RAMOS & CIA LTDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO na Sala: Instrução e 

Julgamento, Data: 11/04/2018 Hora: 09h00 , na sede do JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte requerida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte requerente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte requerida produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte requerida requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 20 de março de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-60.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.RAMOS & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 8010052-60.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 

34.466,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: PAULO LUIZ DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: M.RAMOS & CIA LTDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO na Sala: Instrução e 

Julgamento, Data: 11/04/2018 Hora: 09h00 , na sede do JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte requerida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte requerente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte requerida produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte requerida requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 20 de março de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 1000105-67.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada(o, s), 

para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO na 

Sala: Instrução e Julgamento Data: 11/04/2018 Hora: 10h00, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte requerente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte requerida produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte requerida 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 
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audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 20 de março de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 1000105-67.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO na Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 11/04/2018 Hora: 10h00, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte requerente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte requerida produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte requerida 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 20 de março de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 1000105-67.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: WANIA ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada(o, s), 

para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO na 

Sala: Instrução e Julgamento Data: 11/04/2018 Hora: 10h00, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte requerente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte requerida produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte requerida 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 20 de março de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-31.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINO GUIMARAES ALVES (REQUERENTE)

THAYSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COSTA NERY DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 1000088-31.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

7.679,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: THAYSA RODRIGUES DA 

SILVA, DEOLINO GUIMARAES ALVES REQUERIDO: RENATO COSTA 

NERY DA SILVA FILHO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO na Sala: Instrução e Julgamento Data: 11/04/2018 Hora: 

10h30, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte requerida, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

requerente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte requerida produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte requerida requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 20 de março de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-31.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINO GUIMARAES ALVES (REQUERENTE)

THAYSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COSTA NERY DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 1000088-31.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

7.679,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: THAYSA RODRIGUES DA 

SILVA, DEOLINO GUIMARAES ALVES REQUERIDO: RENATO COSTA 

NERY DA SILVA FILHO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO na Sala: Instrução e Julgamento Data: 

11/04/2018 Hora: 10h30, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte requerida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte requerente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte requerida produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte requerida requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 20 de março de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010112-09.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EMER FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010112-09.2011.8.11.0038 EXEQUENTE: EMER FERNANDES DE 

SOUZA EXECUTADO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 

S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes EMER FERNANDES DE 

SOUZA e SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, em que intimada a parte credora/exequente 

para indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não logrando êxito em 

indicar bens passíveis de penhora, providência essencial ao regular 

andamento do feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e 

extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a 

devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado 

Especial quando do processamento. Esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, caso requerido expressamente 

pelo(s) credor(es) e assumindo o compromisso de informar o 

adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins de 

inscrição do(s) devedor(es)/executado(s) no cadastro de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) 

responsabilidade(s), nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 

21:39:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010112-09.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EMER FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010112-09.2011.8.11.0038 EXEQUENTE: EMER FERNANDES DE 

SOUZA EXECUTADO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 

S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes EMER FERNANDES DE 

SOUZA e SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, em que intimada a parte credora/exequente 

para indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não logrando êxito em 

indicar bens passíveis de penhora, providência essencial ao regular 

andamento do feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e 

extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a 

devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado 

Especial quando do processamento. Esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, caso requerido expressamente 

pelo(s) credor(es) e assumindo o compromisso de informar o 

adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins de 

inscrição do(s) devedor(es)/executado(s) no cadastro de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) 

responsabilidade(s), nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 
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no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 

21:39:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010112-09.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EMER FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010112-09.2011.8.11.0038 EXEQUENTE: EMER FERNANDES DE 

SOUZA EXECUTADO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 

S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes EMER FERNANDES DE 

SOUZA e SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, em que intimada a parte credora/exequente 

para indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não logrando êxito em 

indicar bens passíveis de penhora, providência essencial ao regular 

andamento do feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e 

extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a 

devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado 

Especial quando do processamento. Esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, caso requerido expressamente 

pelo(s) credor(es) e assumindo o compromisso de informar o 

adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins de 

inscrição do(s) devedor(es)/executado(s) no cadastro de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) 

responsabilidade(s), nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 

21:39:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-78.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER INFORMATICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010271-78.2013.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MASTER INFORMATICA Visto e bem examinado. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes JOSE LUIZ DE 

OLIVEIRA e MASTER INFORMATICA, em que intimada a parte 

credora/exequente para indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. 

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não 

logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, providência 

essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida que se 

impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às 

execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, 

com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a devolução do(s) documento(s) 

ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) 

devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de 

crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos 

do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive, entregando ao(s) 

credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do 

seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção 

do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, 

DEFIRO eventual pedido de expedição de certidão de teor da decisão no 

sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in 

albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, 

§ 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 21:49:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010260-49.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPIA MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010260-49.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: FLORIPIA MARIA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes $poloAtivo e $poloPassivo, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento forçado do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida, ainda que 

mediante a constrição/penhora e decurso do prazo para 

impugnação/embargos, faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. 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, 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. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 22:51:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010260-49.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPIA MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010260-49.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: FLORIPIA MARIA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes $poloAtivo e $poloPassivo, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento forçado do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida, ainda que 

mediante a constrição/penhora e decurso do prazo para 

impugnação/embargos, faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. 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, 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. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 22:51:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-28.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON APARECIDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000127-28.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WELITON APARECIDO DE 

PAULA REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, em que, diante do 

cancelamento do anterior e 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, 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. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 
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certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, diante do 

aparente transito em julgado, caso nada mais esteja pendente de 

cumprimento, ARQUIVE. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 1 de 

março de 2018 - 23:11:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-02.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINE LUCIANA DE CARVALHO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

MEL - ENSINO CULTURAL FUNDAMENTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010041-02.2014.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTINE LUCIANA DE 

CARVALHO FURTADO REQUERIDO: MEL - ENSINO CULTURAL 

FUNDAMENTAL LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, em que, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento do remanescente em nome do beneficiário instituição 

financeira, 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.. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, porque aparentemente transitou em julgado a 

sentença extintiva, nada mais havendo a ser cumprido, ARQUIVE. Às 

providências. Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 23:32:24. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-02.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINE LUCIANA DE CARVALHO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

MEL - ENSINO CULTURAL FUNDAMENTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010041-02.2014.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTINE LUCIANA DE 

CARVALHO FURTADO REQUERIDO: MEL - ENSINO CULTURAL 

FUNDAMENTAL LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, em que, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento do remanescente em nome do beneficiário instituição 

financeira, 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.. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, porque aparentemente transitou em julgado a 

sentença extintiva, nada mais havendo a ser cumprido, ARQUIVE. Às 

providências. Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 23:32:24. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010041-02.2014.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTINE LUCIANA DE 

CARVALHO FURTADO REQUERIDO: MEL - ENSINO CULTURAL 

FUNDAMENTAL LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, em que, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento do remanescente em nome do beneficiário instituição 

financeira, 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.. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 
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art. 909 da CNGC. Por fim, porque aparentemente transitou em julgado a 

sentença extintiva, nada mais havendo a ser cumprido, ARQUIVE. Às 

providências. Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 23:32:24. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-86.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DALILLA PAULA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010005-86.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DALILLA PAULA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes $poloAtivo e $poloPassivo, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. 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, 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 o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe 

igual ou superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença e da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 23:47:20. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010005-86.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DALILLA PAULA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes $poloAtivo e $poloPassivo, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. 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, 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 o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe 

igual ou superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença e da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 
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proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 1 de março de 2018 - 23:47:20. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000431-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MIRANDA FERREIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000431-27.2017.8.11.0038 EMBARGANTE: ADEMIR RODRIGUES 

EMBARGADO: HUGO MIRANDA FERREIRA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, 

IX, “d”, “causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença” -, apresentada por ADEMIR RODRIGUES em 

que, entre pedidos outros, pugna pela distribuição da ação em epígrafe 

por dependência ao processo n. 8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como parte credora HUGO 

MIRANDA FERREIRA e devedora o ora embargante, este quem alega o 

pagamento/adimplemento do valor exigido, a mora da parte adversa quanto 

à entrega de cheque, a suspensão da ação outra, bem como a 

condenação de HUGO MIRANDA FERREIRA a repetir em dobro o que está 

a executar, resultando na condenação em R$. 17.344,00 (dezessete mil 

trezentos e quarenta e quatro reais). A parte adversa apresentou 

“impugnação aos embargos de execução” em que reconhece o 

pagamento parcial - Id. Num. 11055233. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há caso de ordem pública que envolve 

questões processuais relacionadas à inadequação do meio eleito por 

ADEMIR RODRIGUES e, portanto, cabível por esse julgador o conhecimento 

da inadmissibilidade do processamento perante o Juizado Especial Cível de 

ofício, bem como a consequente extinção do processo sem apreciação do 

mérito, pois além da prévia necessidade de garantia do juízo para 

apresentar IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO nos Juizados 

Especiais Cíveis, seja através da penhora de bens ou depósito de valores, 

d e v e  s e r  a p r e s e n t a d o  n o  p r ó p r i o  p r o c e s s o  n . 

8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante, não em ação autônoma e por dependência 

como no caso. Presente decisão expressa de que do auto de penhora e 

de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de seu 

advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, sendo 

imprescindível e reconhecido por Enunciados do FONAJE - “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”, “ENUNCIADO 142 (Substitui 

o Enunciado 104) – Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA)” e “ENUNCIADO 156 – Na 

execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data 

do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando 

dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São 

Paulo/SP)”. Nesses termos, sobre a necessidade de que o faça no 

processo em que a obrigação é exigida: “RECURSO INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CADERNETA DE POUPANÇA - 

IMPENHORABILIDADE - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO 

VALOR PENHORADO VIA "BACEN JUD" - ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO 

DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS NO PROCESSO PRINCIPAL - 

REJEITADA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

RECONHECIDA - PEDIDO REJEITADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos 

Juizados Especiais, os embargos à penhora serão opostos nos autos 

principais, consoante previsão estampada no art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. 2. "EXECUÇÃO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE. Bloqueio de valores pelo Bacen-Jud em conta 

poupança. Valores inferiores a 40 SM. Impenhorabilidade. Art. 649, X, 

CPC. Prova nos autos, por extrato bancário. Liberação. Agravo provido 

monocraticamente. (Agravo de Instrumento Nº 70043658905, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos 

Júnior, Julgado em 08/07/2011) (TJ-RS - AI: 70043658905 RS , Relator: 

Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 08/07/2011, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2011)" 3. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé 

se não forem demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

17 do CPC. 4. A sentença que acolheu em parte os embargos à execução 

para determinar a devolução dos valores penhorados na caderneta de 

poupança da executada não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do bloqueio judicial, suspensa sua execução a 

teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50”. (RI 1253/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, II e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 2 de março de 2018 - 00:48:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000431-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MIRANDA FERREIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000431-27.2017.8.11.0038 EMBARGANTE: ADEMIR RODRIGUES 

EMBARGADO: HUGO MIRANDA FERREIRA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, 

IX, “d”, “causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença” -, apresentada por ADEMIR RODRIGUES em 

que, entre pedidos outros, pugna pela distribuição da ação em epígrafe 

por dependência ao processo n. 8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como parte credora HUGO 

MIRANDA FERREIRA e devedora o ora embargante, este quem alega o 

pagamento/adimplemento do valor exigido, a mora da parte adversa quanto 

à entrega de cheque, a suspensão da ação outra, bem como a 

condenação de HUGO MIRANDA FERREIRA a repetir em dobro o que está 

a executar, resultando na condenação em R$. 17.344,00 (dezessete mil 

trezentos e quarenta e quatro reais). A parte adversa apresentou 

“impugnação aos embargos de execução” em que reconhece o 

pagamento parcial - Id. Num. 11055233. É o necessário. Decido de forma 
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sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há caso de ordem pública que envolve 

questões processuais relacionadas à inadequação do meio eleito por 

ADEMIR RODRIGUES e, portanto, cabível por esse julgador o conhecimento 

da inadmissibilidade do processamento perante o Juizado Especial Cível de 

ofício, bem como a consequente extinção do processo sem apreciação do 

mérito, pois além da prévia necessidade de garantia do juízo para 

apresentar IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO nos Juizados 

Especiais Cíveis, seja através da penhora de bens ou depósito de valores, 

d e v e  s e r  a p r e s e n t a d o  n o  p r ó p r i o  p r o c e s s o  n . 

8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante, não em ação autônoma e por dependência 

como no caso. Presente decisão expressa de que do auto de penhora e 

de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de seu 

advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, sendo 

imprescindível e reconhecido por Enunciados do FONAJE - “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”, “ENUNCIADO 142 (Substitui 

o Enunciado 104) – Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA)” e “ENUNCIADO 156 – Na 

execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data 

do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando 

dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São 

Paulo/SP)”. Nesses termos, sobre a necessidade de que o faça no 

processo em que a obrigação é exigida: “RECURSO INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CADERNETA DE POUPANÇA - 

IMPENHORABILIDADE - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO 

VALOR PENHORADO VIA "BACEN JUD" - ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO 

DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS NO PROCESSO PRINCIPAL - 

REJEITADA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

RECONHECIDA - PEDIDO REJEITADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos 

Juizados Especiais, os embargos à penhora serão opostos nos autos 

principais, consoante previsão estampada no art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. 2. "EXECUÇÃO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE. Bloqueio de valores pelo Bacen-Jud em conta 

poupança. Valores inferiores a 40 SM. Impenhorabilidade. Art. 649, X, 

CPC. Prova nos autos, por extrato bancário. Liberação. Agravo provido 

monocraticamente. (Agravo de Instrumento Nº 70043658905, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos 

Júnior, Julgado em 08/07/2011) (TJ-RS - AI: 70043658905 RS , Relator: 

Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 08/07/2011, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2011)" 3. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé 

se não forem demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

17 do CPC. 4. A sentença que acolheu em parte os embargos à execução 

para determinar a devolução dos valores penhorados na caderneta de 

poupança da executada não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do bloqueio judicial, suspensa sua execução a 

teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50”. (RI 1253/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, II e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 2 de março de 2018 - 00:48:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-08.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MIRANDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADÃO CÂNDIDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA 

EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e o devedor/executado alega 

que apresentou embargos à execução distribuído sob o n. 

1000431-27.2017.8.11.0038, o qual já foi extinto por sentença em razão 

da inadequação do meio eleito e nos termos abaixo transcrito: Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IX, “d”, “causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 

obrigação, superveniente à sentença” -, apresentada por ADEMIR 

RODRIGUES em que, entre pedidos outros, pugna pela distribuição da 

ação em epígrafe por dependência ao processo n . 

8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante, este quem alega o pagamento/adimplemento 

do valor exigido, a mora da parte adversa quanto à entrega de cheque, a 

suspensão da ação outra, bem como a condenação de HUGO MIRANDA 

FERREIRA a repetir em dobro o que está a executar, resultando na 

condenação em R$. 17.344,00 (dezessete mil trezentos e quarenta e 

quatro reais). A parte adversa apresentou “impugnação aos embargos de 

execução” em que reconhece o pagamento parcial - Id. Num. 11055233. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

caso de ordem pública que envolve questões processuais relacionadas à 

inadequação do meio eleito por ADEMIR RODRIGUES e, portanto, cabível 

por esse julgador o conhecimento da inadmissibilidade do processamento 

perante o Juizado Especial Cível de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois além da prévia necessidade de 

garantia do juízo para apresentar IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À 

EXECUÇÃO nos Juizados Especiais Cíveis, seja através da penhora de 

bens ou depósito de valores, deve ser apresentado no próprio processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante. Presente decisão expressa de que do auto 

de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa 

de seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 

475-J, § 1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, sendo imprescindível e reconhecido por 

Enunciados do FONAJE - “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES)”, “ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução 

por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze 

dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA)” e 

“ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição 
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de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como 

termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX 

Encontro – São Paulo/SP)”. Nesses termos: “RECURSO INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CADERNETA DE POUPANÇA - 

IMPENHORABILIDADE - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO 

VALOR PENHORADO VIA "BACEN JUD" - ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO 

DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS NO PROCESSO PRINCIPAL - 

REJEITADA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

RECONHECIDA - PEDIDO REJEITADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos 

Juizados Especiais, os embargos à penhora serão opostos nos autos 

principais, consoante previsão estampada no art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. 2. "EXECUÇÃO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE. Bloqueio de valores pelo Bacen-Jud em conta 

poupança. Valores inferiores a 40 SM. Impenhorabilidade. Art. 649, X, 

CPC. Prova nos autos, por extrato bancário. Liberação. Agravo provido 

monocraticamente. (Agravo de Instrumento Nº 70043658905, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos 

Júnior, Julgado em 08/07/2011) (TJ-RS - AI: 70043658905 RS , Relator: 

Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 08/07/2011, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2011)" 3. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé 

se não forem demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

17 do CPC. 4. A sentença que acolheu em parte os embargos à execução 

para determinar a devolução dos valores penhorados na caderneta de 

poupança da executada não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do bloqueio judicial, suspensa sua execução a 

teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50”. (RI 1253/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, II e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Isso posto, DETERMINO a intimação do 

devedor/executado, através dos seus advogados, para que atenda ao 

outrora decidido, ou seja, pague o débito em aberto e indicado pela parte 

credora ou, para que possa apresentar a impugnação /embargos, garanta 

o processo pela penhora ou depósito, sob pena de constrição de bens. 

Sem prejuízo disso, dê ciência ao credor/exequente, através do 

advogado, para que apresente o valor atualizado do débito em aberto e 

requeira em prosseguimento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 2 

de março de 2018 - 01:04:38. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA 

EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e o devedor/executado alega 

que apresentou embargos à execução distribuído sob o n. 

1000431-27.2017.8.11.0038, o qual já foi extinto por sentença em razão 

da inadequação do meio eleito e nos termos abaixo transcrito: Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IX, “d”, “causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 

obrigação, superveniente à sentença” -, apresentada por ADEMIR 

RODRIGUES em que, entre pedidos outros, pugna pela distribuição da 

ação em epígrafe por dependência ao processo n . 

8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante, este quem alega o pagamento/adimplemento 

do valor exigido, a mora da parte adversa quanto à entrega de cheque, a 

suspensão da ação outra, bem como a condenação de HUGO MIRANDA 

FERREIRA a repetir em dobro o que está a executar, resultando na 

condenação em R$. 17.344,00 (dezessete mil trezentos e quarenta e 

quatro reais). A parte adversa apresentou “impugnação aos embargos de 

execução” em que reconhece o pagamento parcial - Id. Num. 11055233. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

caso de ordem pública que envolve questões processuais relacionadas à 

inadequação do meio eleito por ADEMIR RODRIGUES e, portanto, cabível 

por esse julgador o conhecimento da inadmissibilidade do processamento 

perante o Juizado Especial Cível de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois além da prévia necessidade de 

garantia do juízo para apresentar IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À 

EXECUÇÃO nos Juizados Especiais Cíveis, seja através da penhora de 

bens ou depósito de valores, deve ser apresentado no próprio processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante. Presente decisão expressa de que do auto 

de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa 

de seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 

475-J, § 1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, sendo imprescindível e reconhecido por 

Enunciados do FONAJE - “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES)”, “ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução 

por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze 

dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA)” e 

“ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição 

de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como 

termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX 

Encontro – São Paulo/SP)”. Nesses termos: “RECURSO INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CADERNETA DE POUPANÇA - 

IMPENHORABILIDADE - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO 

VALOR PENHORADO VIA "BACEN JUD" - ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO 

DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS NO PROCESSO PRINCIPAL - 

REJEITADA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

RECONHECIDA - PEDIDO REJEITADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos 

Juizados Especiais, os embargos à penhora serão opostos nos autos 

principais, consoante previsão estampada no art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. 2. "EXECUÇÃO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE. Bloqueio de valores pelo Bacen-Jud em conta 

poupança. Valores inferiores a 40 SM. Impenhorabilidade. Art. 649, X, 

CPC. Prova nos autos, por extrato bancário. Liberação. Agravo provido 

monocraticamente. (Agravo de Instrumento Nº 70043658905, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos 

Júnior, Julgado em 08/07/2011) (TJ-RS - AI: 70043658905 RS , Relator: 

Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 08/07/2011, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2011)" 3. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé 

se não forem demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

17 do CPC. 4. A sentença que acolheu em parte os embargos à execução 
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para determinar a devolução dos valores penhorados na caderneta de 

poupança da executada não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do bloqueio judicial, suspensa sua execução a 

teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50”. (RI 1253/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, II e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Isso posto, DETERMINO a intimação do 

devedor/executado, através dos seus advogados, para que atenda ao 

outrora decidido, ou seja, pague o débito em aberto e indicado pela parte 

credora ou, para que possa apresentar a impugnação /embargos, garanta 

o processo pela penhora ou depósito, sob pena de constrição de bens. 

Sem prejuízo disso, dê ciência ao credor/exequente, através do 

advogado, para que apresente o valor atualizado do débito em aberto e 

requeira em prosseguimento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 2 

de março de 2018 - 01:04:38. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA 

EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e o devedor/executado alega 

que apresentou embargos à execução distribuído sob o n. 

1000431-27.2017.8.11.0038, o qual já foi extinto por sentença em razão 

da inadequação do meio eleito e nos termos abaixo transcrito: Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IX, “d”, “causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 

obrigação, superveniente à sentença” -, apresentada por ADEMIR 

RODRIGUES em que, entre pedidos outros, pugna pela distribuição da 

ação em epígrafe por dependência ao processo n . 

8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante, este quem alega o pagamento/adimplemento 

do valor exigido, a mora da parte adversa quanto à entrega de cheque, a 

suspensão da ação outra, bem como a condenação de HUGO MIRANDA 

FERREIRA a repetir em dobro o que está a executar, resultando na 

condenação em R$. 17.344,00 (dezessete mil trezentos e quarenta e 

quatro reais). A parte adversa apresentou “impugnação aos embargos de 

execução” em que reconhece o pagamento parcial - Id. Num. 11055233. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

caso de ordem pública que envolve questões processuais relacionadas à 

inadequação do meio eleito por ADEMIR RODRIGUES e, portanto, cabível 

por esse julgador o conhecimento da inadmissibilidade do processamento 

perante o Juizado Especial Cível de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois além da prévia necessidade de 

garantia do juízo para apresentar IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À 

EXECUÇÃO nos Juizados Especiais Cíveis, seja através da penhora de 

bens ou depósito de valores, deve ser apresentado no próprio processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante. Presente decisão expressa de que do auto 

de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa 

de seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 

475-J, § 1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, sendo imprescindível e reconhecido por 

Enunciados do FONAJE - “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES)”, “ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução 

por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze 

dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA)” e 

“ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição 

de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como 

termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX 

Encontro – São Paulo/SP)”. Nesses termos: “RECURSO INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CADERNETA DE POUPANÇA - 

IMPENHORABILIDADE - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO 

VALOR PENHORADO VIA "BACEN JUD" - ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO 

DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS NO PROCESSO PRINCIPAL - 

REJEITADA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

RECONHECIDA - PEDIDO REJEITADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos 

Juizados Especiais, os embargos à penhora serão opostos nos autos 

principais, consoante previsão estampada no art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. 2. "EXECUÇÃO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE. Bloqueio de valores pelo Bacen-Jud em conta 

poupança. Valores inferiores a 40 SM. Impenhorabilidade. Art. 649, X, 

CPC. Prova nos autos, por extrato bancário. Liberação. Agravo provido 

monocraticamente. (Agravo de Instrumento Nº 70043658905, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos 

Júnior, Julgado em 08/07/2011) (TJ-RS - AI: 70043658905 RS , Relator: 

Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 08/07/2011, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2011)" 3. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé 

se não forem demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

17 do CPC. 4. A sentença que acolheu em parte os embargos à execução 

para determinar a devolução dos valores penhorados na caderneta de 

poupança da executada não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do bloqueio judicial, suspensa sua execução a 

teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50”. (RI 1253/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, II e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Isso posto, DETERMINO a intimação do 

devedor/executado, através dos seus advogados, para que atenda ao 

outrora decidido, ou seja, pague o débito em aberto e indicado pela parte 

credora ou, para que possa apresentar a impugnação /embargos, garanta 

o processo pela penhora ou depósito, sob pena de constrição de bens. 

Sem prejuízo disso, dê ciência ao credor/exequente, através do 

advogado, para que apresente o valor atualizado do débito em aberto e 
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requeira em prosseguimento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 2 

de março de 2018 - 01:04:38. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito
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Outros Interessados:

ADÃO CÂNDIDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: HUGO MIRANDA FERREIRA 

EXECUTADO: ADEMIR RODRIGUES Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e o devedor/executado alega 

que apresentou embargos à execução distribuído sob o n. 

1000431-27.2017.8.11.0038, o qual já foi extinto por sentença em razão 

da inadequação do meio eleito e nos termos abaixo transcrito: Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IX, “d”, “causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 

obrigação, superveniente à sentença” -, apresentada por ADEMIR 

RODRIGUES em que, entre pedidos outros, pugna pela distribuição da 

ação em epígrafe por dependência ao processo n . 

8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante, este quem alega o pagamento/adimplemento 

do valor exigido, a mora da parte adversa quanto à entrega de cheque, a 

suspensão da ação outra, bem como a condenação de HUGO MIRANDA 

FERREIRA a repetir em dobro o que está a executar, resultando na 

condenação em R$. 17.344,00 (dezessete mil trezentos e quarenta e 

quatro reais). A parte adversa apresentou “impugnação aos embargos de 

execução” em que reconhece o pagamento parcial - Id. Num. 11055233. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

caso de ordem pública que envolve questões processuais relacionadas à 

inadequação do meio eleito por ADEMIR RODRIGUES e, portanto, cabível 

por esse julgador o conhecimento da inadmissibilidade do processamento 

perante o Juizado Especial Cível de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois além da prévia necessidade de 

garantia do juízo para apresentar IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À 

EXECUÇÃO nos Juizados Especiais Cíveis, seja através da penhora de 

bens ou depósito de valores, deve ser apresentado no próprio processo 

n. 8010340-08.2016.8.11.0038, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como parte credora HUGO MIRANDA FERREIRA e 

devedora o ora embargante. Presente decisão expressa de que do auto 

de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa 

de seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 

475-J, § 1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, sendo imprescindível e reconhecido por 

Enunciados do FONAJE - “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES)”, “ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) – Na execução 

por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze 

dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA)” e 

“ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição 

de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como 

termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX 

Encontro – São Paulo/SP)”. Nesses termos: “RECURSO INOMINADO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CADERNETA DE POUPANÇA - 

IMPENHORABILIDADE - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO 

VALOR PENHORADO VIA "BACEN JUD" - ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO 

DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS NO PROCESSO PRINCIPAL - 

REJEITADA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

RECONHECIDA - PEDIDO REJEITADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos 

Juizados Especiais, os embargos à penhora serão opostos nos autos 

principais, consoante previsão estampada no art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. 2. "EXECUÇÃO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE. Bloqueio de valores pelo Bacen-Jud em conta 

poupança. Valores inferiores a 40 SM. Impenhorabilidade. Art. 649, X, 

CPC. Prova nos autos, por extrato bancário. Liberação. Agravo provido 

monocraticamente. (Agravo de Instrumento Nº 70043658905, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos 

Júnior, Julgado em 08/07/2011) (TJ-RS - AI: 70043658905 RS , Relator: 

Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 08/07/2011, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/07/2011)" 3. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé 

se não forem demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

17 do CPC. 4. A sentença que acolheu em parte os embargos à execução 

para determinar a devolução dos valores penhorados na caderneta de 

poupança da executada não merece reparos e deve se mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente 

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do bloqueio judicial, suspensa sua execução a 

teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50”. (RI 1253/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, II e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Isso posto, DETERMINO a intimação do 

devedor/executado, através dos seus advogados, para que atenda ao 

outrora decidido, ou seja, pague o débito em aberto e indicado pela parte 

credora ou, para que possa apresentar a impugnação /embargos, garanta 

o processo pela penhora ou depósito, sob pena de constrição de bens. 

Sem prejuízo disso, dê ciência ao credor/exequente, através do 

advogado, para que apresente o valor atualizado do débito em aberto e 

requeira em prosseguimento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 2 

de março de 2018 - 01:04:38. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-61.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-61.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ILDECI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado 

e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 
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credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 5 de 

março de 2018 - 20:55:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-61.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-61.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ILDECI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado 

e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 

credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 5 de 

março de 2018 - 20:55:02. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-21.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CARDOSO PARDIM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010268-21.2016.8.11.0038 REQUERENTE: REINALDO CARDOSO 

PARDIM - ME REQUERIDO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E 

CREDITO LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes REINALDO CARDOSO PARDIM - ME e REDE 

OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA., em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 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$ 

10.761,38 (dez mil e setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito 

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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de março de 2018 - 21:29:40. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-21.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CARDOSO PARDIM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010268-21.2016.8.11.0038 REQUERENTE: REINALDO CARDOSO 

PARDIM - ME REQUERIDO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E 

CREDITO LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes REINALDO CARDOSO PARDIM - ME e REDE 

OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA., em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 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$ 

10.761,38 (dez mil e setecentos e sessenta e um reais e trinta e oito 

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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de março de 2018 - 21:29:40. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010070-86.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA SORNAS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010070-86.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL EXECUTADO: ILDA SORNAS DE CARVALHO Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e ILDA SORNAS 

DE CARVALHO, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de março de 2018 - 22:14:04. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010070-86.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA SORNAS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010070-86.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL EXECUTADO: ILDA SORNAS DE CARVALHO Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e ILDA SORNAS 

DE CARVALHO, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 
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924, II, c/c art. 925. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de março de 2018 - 22:14:04. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-13.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CEZAR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010275-13.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBENS CEZAR SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RUBENS CEZAR 

SILVA SANTOS e TELEFONICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. 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$ 9.806,11 (nove mil e oitocentos e seis reais e 

onze 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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de março de 2018 - 22:50:37. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-13.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CEZAR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010275-13.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBENS CEZAR SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RUBENS CEZAR 

SILVA SANTOS e TELEFONICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. 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$ 9.806,11 (nove mil e oitocentos e seis reais e 

onze 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. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 
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de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de março de 2018 - 22:50:37. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ARAPUTANGA - MT, 20 de março de 2018 Dados do 

Processo: Processo: 1000407-96.2017.8.11.0038; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: LUCAS DIAS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. O presente mandado, extraído 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 15:30 (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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO 

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ARAPUTANGA - MT, 20 de março de 2018 Dados do 

Processo: Processo: 1000409-66.2017.8.11.0038; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: LUCAS DIAS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. O presente mandado, extraído 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 16:30 (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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO 

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-51.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ARAPUTANGA - MT, 20 de março de 2018 Dados do 

Processo: Processo: 1000410-51.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARCELO BATISTA SANTIAGO 

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: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 

Hora: 17:00 (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 
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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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO 

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ARAPUTANGA - MT, 20 de março de 2018 Dados do 

Processo: Processo: 1000413-06.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: NADIR DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA O presente mandado, extraído 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: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 

Hora: 14:30 (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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE 

ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

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

Edital

EDITAL N. 001/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

* O Edital n° 001/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42611 Nr: 718-82.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fernando Marques Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edileia de Oliveira Alvarenga - 

OAB:MT/11.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 /SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Certifico que transcorreu in albis o prazo para a parte autora apresentar 

impugnaçao a contestação, ainda que devidamente intimada via DJE/MT, 

por meio de seu procurador legalmente constituído. Posto isso, nos termos 

do art. 152, VI, CPC, INTIMAM-SE as partes, na pessoa dos advogados, 

para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41215 Nr: 1347-90.2012.811.0026

 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: Ivaldete Julia Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico que decorreu o prazo para o requerido se manifestar, sem que 

tenha notícia de pagamento, ainda que devidamente intimado via DJE/MT, 

quedando-se processualmente inerte. Posto isso, em prosseguimento ao 

determinado, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte credora via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19714 Nr: 69-25.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara Vidal Mustasso-ME, Silmara Vidal 

Mustasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS.

I – A Fazenda Pública exequente manifestou (fls. 47), interesse na 

penhora do bem oferecido às fls. 39/40, condicionado contudo à 

comprovação da titularidade do imóvel, bem como a expressa anuência do 

Sr. João Carlos Mustasso Cristino e de sua cônjuge, se casado for.

II – Desta forma, intime-se a executada, através de seu advogado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a comprovação da titularidade 

do bem, assim como a anuência das pessoas acima nominadas.

 III – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do exequente, 

venham os autos conclusos para deliberações.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21829 Nr: 338-30.2011.811.0026

 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: DdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, RECONHECENDO e DECLARANDO o 

requerente DIVINO DE ALMEIDA é filho biológico de JOSÉ BENTO DA 

SILVA.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil desta Comarca (fl. 11), nos moldes determinados 

pelo artigo 29, § 1º, alínea “b”, da Lei nº 6.015/77, para as alterações 

devidas no assento de nascimento do autor, que deverá ter acrescido ao 

seu nome o patronímico paterno, passando a se chamar Divino de Almeida 

da Silva, ainda com a inclusão do nome do genitor e avós paternos, 

cientificando o senhor Oficial que, das certidões que forem extraídas, não 

poderá constar a origem do ato, salvo expressa autorização deste Juízo, 

conforme consta dos artigos 5º e 6º, da Lei 8.560/92.Por fim, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno o requerido no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e honorários 

advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor da causa, 

desde que possam fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família 

no prazo de 5 (cinco) anos a contar da sentença final, quando a 

obrigação prescreverá (art. 12 da Lei n. 1.060/50).DECLARO esta 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52603 Nr: 901-48.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 Uma vez elaborado novo cálculo de pena a cumprir pelo recuperando em 

epígrafe, bem como já colhida a manifestação ministerial, INTIMA-SE o 

Douto causídico constituído para atuar na defesa do Recuperando, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se e/ou requerer o que entender de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-69.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DIAS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA DE SOUZA SOAVE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACIRA SALTON REIS OAB - MT0007617A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010123-69.2014.8.11.0026 REQUERENTE: DULCINEIA DIAS BORGES 

REQUERIDO: MONICA DE SOUZA SOAVE Vistos. Intimem-se as partes 

para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se pretendem produzir novas 

provas, momento em que deverão especificá-las e arrolá-las, se for o 

caso. Em se tratando de prova oral e testemunhal, consigno que as partes 

deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, 

NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de 

suas testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ARENÁPOLIS/MT, 19 março de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-86.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010204-86.2012.8.11.0026 REQUERENTE: DILEUZA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME Vistos. 

Cumpra-se as determinações contidas na decisão sob id nº 6527542. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 19 de março de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-09.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DAMACENA (REQUERENTE)

M DA CONCEICAO DAMACENA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET WORKS COMUNICACAO VIRTUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010213-09.2016.8.11.0026 REQUERENTE: M DA CONCEICAO 

DAMACENA - ME, MARIA DA CONCEICAO DAMACENA REQUERIDO: NET 
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WORKS COMUNICACAO VIRTUAL LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente novo endereço da 

parte requerida. Sobrevindo a informação do novo endereço, remetam-se 

os autos à conciliadora, com o escopo de que designe e realize audiência 

de conciliação no presente feito. Designada a data da audiência de 

conciliação, intimem-se as partes, constando que o prazo legal, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação. Advirta-se os requeridos quanto 

as consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação 

(arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). 

Advirta os requeridos, ainda, que a correspondência ou contrafé recebida 

no seu endereço é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o 

seu recebedor (enunciado nº 5 – FONAJE). Notifique-se a parte autora, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Transcorrido o prazo in albis, 

o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 19 de março de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-48.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

SIRLEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO LUIZ DENARDI OAB - SP0107161A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010288-48.2016.8.11.0026 REQUERENTE: SIRLEIA PEREIRA DOS 

SANTOS, S P DOS SANTOS & MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: RUY R 

DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 19 de março de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CALISTA CLEMENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA SOARES (REQUERIDO)

LEANDRO ANDRE ENGELMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010018-87.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOAO CALISTA CLEMENTINO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ANDERSON FERREIRA SOARES, LEANDRO 

ANDRE ENGELMANN Vistos. Intimem-se as partes para que digam, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se pretende produzir novas provas, momento em 

que deverá especificá-las e arrolá-las, se for o caso. Em se tratando de 

prova oral e testemunhal, consigno que as partes deverão depositar o rol 

em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar 

sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, 

devera proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da 

data designada, devendo comprovar nos autos a intimação com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se 

tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. ARENÁPOLIS/MT, 19 de 

março de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GONCALVES DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010019-72.2017.8.11.0026 REQUERENTE: DANILO GONCALVES DE 

MEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Indefiro o pedido de suspensão do 

feito, tendo em vista que o prazo de suspensão determinado no processo 

nº 0203711-65.2016.8.19.0001 já expirou, bem como o plano de 

recuperação já homologado. Ademais, a determinação do r. Juiz da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ suspendeu apenas as 

ações de execução contra a recuperanda. Intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 19 de março de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOGUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010010-13.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOAO NOGUEIRA DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 19 de março de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-98.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES TEIXEIRA (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:1000073-98.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11767355) proferida nos autos. 

Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 485 de 541



VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000039-89.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 03/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000039-89.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 03/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (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)

 

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:8010233-34.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 10/05/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (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)

 

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:8010233-34.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 10/05/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010004-06.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MAURICIO RODRIGUES 

BATISTA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Diante do requerimento de cumprimento de sentença 

pelo Promovente/exequente (id nº 10991672), e a teor do artigo 52 e 

seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil/2015, de rigor o início da fase de cumprimento da sentença. 

Cumpra a Secretaria, sequencialmente, as seguintes providências: a) 

Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença. b) Atualize-se o débito, observando 

os termos da sentença/acordão. c) Intimem-se a parte executada, através 

de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor atualizado, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo 

(enunciado nº 97, FONAJE). d) Em sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). 

e) Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento, expeça-se o 

necessário à penhora de bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). 

f) Efetuada a penhora, intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 

9.099/95, art. 52, IX), os quais serão encartados nos próprios autos da 

execução. g) Em caso de não pagamento e/ou de não constrição, 

havendo pedido de penhora online, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-54.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO WROBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000257-54.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SILVINO WROBEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000258-39.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JOADIR PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (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:1000040-74.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 09/05/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-69.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000256-69.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO ALVES MACENA (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)

 

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:1000041-59.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 09/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO ALVES MACENA (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)

 

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:1000041-59.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 09/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000042-44.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 09/05/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000042-44.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 09/05/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WALLIF DANIEL LEOPICI DE SOUZA (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 
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(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:1000043-29.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 10/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WALLIF DANIEL LEOPICI DE SOUZA (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)

 

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:1000043-29.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 10/05/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-14.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000044-14.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 09/05/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-55.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PHISIOKEN DO BRASIL COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010057-55.2015.8.11.0026 REQUERENTE: PHISIOKEN DO BRASIL 

COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME REQUERIDO: EUNICE GOMES Vistos. 

I - Defiro o requerimento sob id nº 11515976, todavia ante a certidão 

negativa do oficial de justiça (id nº 6538961), determino nova intimação da 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe novo endereço 

da requerida. Sobrevindo a informação do endereço, remetam-se os autos 

à conciliadora, com o escopo de que designe e realize audiência de 

conciliação no presente feito. Designada a data da audiência de 

conciliação, intimem-se as partes, constando que o prazo legal, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação. Advirta-se os requeridos quanto 

as consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação 

(arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). 

Advirta os requeridos, ainda, que a correspondência ou contrafé recebida 

no seu endereço é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o 

seu recebedor (enunciado nº 5 – FONAJE). Notifique-se a parte autora, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. II - Diversamente, transcorrido 

o prazo in albis ou havendo outros requerimentos, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010249-85.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA AMANCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010249-85.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: OLINDA AMANCIO Vistos. Defiro o pedido de 

suspensão, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data do 

deferimento. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, bem 

como juntar planilha de débito atualizada, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ. Na intimação deverá constar a advertência de que 

deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular 

da execução (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.) Anoto ainda que, o não 

atendimento do determinado, no referido prazo, ocasionará a extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, 

III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041. Transcorrido o 

prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para sentença – 

Código 36. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 20 de março de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FIGUEIRA MAGALHAES (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)

 

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:1000045-96.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 09/05/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FIGUEIRA MAGALHAES (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)

 

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:1000045-96.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 
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Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 09/05/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-89.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010046-89.2016.8.11.0026 EXEQUENTE: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - 

ME EXECUTADO: VILMA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES Vistos. 

Considerando que não há informação nos autos quanto a citação da parte 

executada, postergo a analise do pedido sob id nº 11558803. Certifique-se 

se o mandado de citação no id nº 6543184 foi efetivamente cumprido. 

Caso não tenha sido cumprido, expeça-se o necessário para o imediato 

cumprimento. Citada a executada, certifique-se o decurso do prazo para 

pagamento e apresentação de embargos, voltando os autos conclusos em 

seguida. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 20 de março de 2018. Marina Carlos 

França Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA PIRES (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)

 

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:1000046-81.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, 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: 09/05/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA PIRES (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)

 

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:1000046-81.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 09/05/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-17.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA IZIDIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010023-17.2014.8.11.0026 REQUERENTE: EDNA IZIDIO DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Intime-se a parte autora para 

que se manifeste acerca dos valores levantados e do cálculo apresentado 

pelo executado em sua impugnação (id nº 9507127) no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 20 de março de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAVID DOS REIS BRITO (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)

 

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:1000047-66.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, 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: 09/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAVID DOS REIS BRITO (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)

 

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:1000047-66.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 09/05/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000048-51.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 
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Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 10/05/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000048-51.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 10/05/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON SILVA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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:1000050-21.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 10/05/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON SILVA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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:1000050-21.2018.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 10/05/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (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:1000190-89.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 10/05/2018 Hora: 10:00, na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (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:1000190-89.2017.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 10/05/2018 Hora: 10:00, na sede do Foro Judicial da 

Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/03/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-15.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA APARECIDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISOL RACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010006-15.2013.8.11.0026 REQUERENTE: JANAINA APARECIDA NEVES 

REQUERIDO: TREVISOL RACOES LTDA Vistos. Cuida-se de Exceção de 

Pré-executividade proposta pelo requerido (id nº 6529213), alegando 

nulidade da citação realizada nos autos, vez que o Aviso de recebimento 

foi recebido por pessoa sem poderes de representação da pessoa 

jurídica. A exequente apresentou impugnação, requerendo o indeferimento 

da exceção de pré-executividade (id nº 6529304). Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Conforme linhas 

volvidas, cuida-se de exceção de pré-executividade em que o requerido 

alega questão de ordem, qual seja, a nulidade da citação ocorrida nestes 

autos, aduzindo que a citação realizada por meio de carta com aviso de 

recebimento, foi recebida e assinada por recepcionista sem poderes de 

mandado, contrariando o art. 223, do Código Civil. Sobre o tema, ressalto 

que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de 

adotar a teoria da aparência para a efetivação da citação de pessoa 

jurídica, vale mencionar o seguinte trecho da decisão monocrática dada no 

Ag nº 1228792/MG: “(...) este Superior Tribunal de Justiça adota a teoria 

da aparência, segundo a qual, considera-se válida a citação feita na 

pessoa de quem, sem qualquer reserva, identifica-se como representante 

da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação (...)” 

Cito jurisprudência com semelhança no caso em apreço: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA 

JURÍDICA. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Aplica-se a teoria da 
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aparência para reconhecer a validade da citação via postal com AR, 

efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, 

ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer qualquer 

objeção imediata. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - 

AgRg nos EDcl no Ag 958.237/RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA 

TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) Outrossim, em se 

tratando de feito processado segundo o rito dos Juizados Especiais, 

sabe-se que alguns atos processuais passam a ser mais resumidos ou 

simplificados a fim de atender os princípios norteadores do Juizado 

Especial. Não obstante é a citação, pois conforme se lê do art. 18, II, da Lei 

nº 9.099/95, o recebimento da carta de citação por pessoa com poderes 

de representação é prescindível. In verbis: “Art. 18. A citação far-se-á: 

(...) II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega 

ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;” 

Assim, não há que se falar em nulidade da citação pelos motivos 

invocados, sendo a improcedência da exceção de pré-executividade é a 

medida que se impõe. Dessa forma, rejeito a Exceção de 

Pré-Executividade, diante da patente ausência de irregularidade na 

citação. Intimem-se as partes da presente decisão, devendo o 

exequente/excepto requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Arenápolis/MT, 19 

de março de 2018. Marina Carlos França; Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-49.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIVANIA DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010038-49.2015.8.11.0026 REQUERENTE: ROZIVANIA DIAS DA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Diante do requerimento de 

cumprimento de sentença pelo Promovente/exequente (id nº 6538585), e a 

teor do artigo 52 e seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes 

do Código de Processo Civil/2015, de rigor o início da fase de cumprimento 

da sentença. Cumpra a Secretaria, sequencialmente, as seguintes 

providências: a) Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o 

processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. b) 

Atualize-se o débito, observando os termos da sentença/acordão. c) 

Intimem-se a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). d) 

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). e) Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento, expeça-se o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). f) Efetuada a penhora, 

intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 9.099/95, art. 52, IX), os 

quais serão encartados nos próprios autos da execução. g) Em caso de 

não pagamento e/ou de não constrição, havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

Arenápolis/MT, 19 de março de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000156-17.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - MT23618/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000156-17.2017.8.11.0026 REQUERENTE: EDVALDO DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de 

Liquidação de Sentença, proposta por Edvaldo da Silva Lima em face de 

Ympactus Comercial Ltda., objetivando a liquidação da sentença proferida 

pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da 

ação civil pública sob nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz em síntese 

que celebrou contrato com a executada, efetuando o pagamento de R$ 

3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para dar 

inicio a prestação dos serviços, assim, com a publicação da sentença na 

ação civil pública, restou inerente seu direito de reaver a quantia paga, 

todavia afirma que não detém a posse dos documentos que comprovam a 

contratação com a requerida, pugnando pela intimação da executada a fim 

de exibir os documentos concernentes ao contrato havido entre as partes 

e ao prejuízo suportado, nos termos do art. 396 do CPC. Com a inicial 

vieram os documentos anexos. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se de ação de liquidação de 

sentença coletiva, em que a parte exequente requer a exibição dos 

documentos em posse da executada, aduzindo a existência de vínculo 

jurídico entre as partes. 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. Neste prisma, o recebimento da 

liquidação de sentença coletiva está condicionada a 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. Entretanto, a exequente não juntou qualquer prova ou, ao 

menos, um início de prova documental, que indicasse a realização de 

negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência desta prova 

material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto processual 

inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo ocorre com o 

pedido incidental de exibição de documentos, que resta prejudicado pela 

ausência de comprovação da relação jurídica das partes, capaz de 

afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos. Assim, dispõe o art. 397, III, do CPC: Art. 397. O pedido 

formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto 

possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os 

fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as 

circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o 

documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 

Ademais, inobstante a inexistência do início de prova da relação jurídica 

entre as partes, para a determinação da exibição dos documentos, tais 

documentos devem ser devidamente individualizados (art. 397, I, do CPC) 

o que não ocorreu na peça vestibular. Assim, ante o exposto, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos prova do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para 

que especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 20 de março 

de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-85.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010001-85.2016.8.11.0026 EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 
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ME EXECUTADO: ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA Vistos. Defiro o pedido 

de suspensão, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º, 

do CPC, a contar da data do deferimento. Decorrido o prazo de 

suspensão, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

para manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, bem como juntar planilha de débito 

atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. Na intimação 

deverá constar a advertência de que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014.) Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, 

no referido prazo, ocasionará a extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041. Transcorrido o prazo supra in albis, 

tornem-me os autos conclusos para sentença – Código 36. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 20 de março de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-68.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO)

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT0007601A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Número do Processo: 

8010201-68.2011.8.11.0026, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. EXEQUENTE: ADRIANA RIBEIRO DA 

SILVA SAMPAIO - ME EXECUTADO: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP 

Vistos. Cuida-se de ação de execução ajuizada por Adriana Ribeiro da 

Silva Sampaio – ME, em face de Maria Cleide de Oliveira – ME, ambas 

devidamente qualificadas, pelos fatos fundamentos descritos na inicial. No 

id nº 6520491 a peça inicial foi recebida determinando a citação da 

executada. A executada foi intimada conforme certidão juntada no id nº 

6520581. No id nº 6520558 a executada apresentou bens a penhora, 

todavia a exequente recusou os bens oferecidos e requereu a penhora 

online por meio do Bacenjud (id nº 6520572). A penhora online foi deferida 

no id nº 6520629. A executada opôs embargos à execução pugnando 

pela nulidade do título executivo (id nº 6520676). A impugnação veio no id 

nº 6520691. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. O inciso I do artigo 739 do Código de Processo Civil 

estatui que “O juiz rejeitará liminarmente os embargos: I – quando 

intempestivos;”. Compulsando o processo executivo em apenso, 

constata-se que o embargante foi citado para opor embargos à execução 

em 08/08/2011, sendo juntada a certidão de citação em 14/02/2012. 

Depreende-se destas informações que o termo final do prazo previsto em 

lei para o manejo dos embargos se deu em 29.02.2012, quarta-feira. No 

entanto, conforme se vislumbra dos autos, a executada juntou apenas 

manifestação no 12/08/2011, apresentando apenas bens à penhora (id nº 

6520558), deixando transcorrer in albis o prazo para opor embargos. Mais 

adiante, após a tentativa de penhora online, via Bacenjud, a executada se 

manifestou novamente, juntando petição em 12/08/2014, agora 

apresentando embargos à execução. Ainda que a petição dos embargos 

esteja datada de 06/05/2014, outro não seria o resultado, senão a 

intempestividade dos embargos, uma vez que o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentação de embargos, conforme art. 736 do CPC/1973 vigente 

a época, começa a correr da juntada da certidão de citação, que ocorreu 

em 14/02/2012. Outrossim, o prazo para apresentar embargos à penhora 

também precluiu, conforme se denota do evento nº 9129468, que 

certificou o decurso do prazo de 10 (dez) dias para a advogada da parte 

executada se manifestar. Não bastasse esse fato, salta os olhos a 

ausência de procuração das advogadas da parte executada. Percebe-se 

que na petição de apresentação de bens à penhora a causídica requereu 

o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração, todavia tal 

documento nunca foi juntado nestes autos trazendo as consequências 

previstas no art. 37 do CPC/1973, vigente a época do peticionamento. In 

verbis: Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será 

admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar 

ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no 

processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o 

advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o 

instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até 

outros 15 (quinze), por despacho do juiz. Parágrafo único. Os atos, não 

ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes, respondendo o 

advogado por despesas e perdas e danos. Desta forma, ainda que por 

uma eventualidade os embargos fossem considerados tempestivos a falta 

de competente procuração da advogada obsta este juízo de analisa-lo, por 

ser considerado inexistente. Por conseguinte, o ato processual foi 

praticado além dos limites assinalados pela lei, tendo ocorrido a preclusão 

face à intempestividade do ato. A rejeição liminar dos embargos, portanto, 

é de rigor. Ante o exposto, com fundamento no art. 739, inciso I e II, do 

CPC/1973, equivalente ao art. 918, I e II, do CPC/2015, rejeito liminarmente 

os presentes embargos à execução. Intime-se a exequente para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 20 de março de 2018. Marina 

Carlos França Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-59.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010145-59.2016.8.11.0026 REQUERENTE: ORIVALDO MENDES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

requerida, aduzindo haver omissão na sentença que determinou a 

restituição dos valores pago pelo produto defeituoso, mas deixou de 

determinar a consequente entrega do bem de volta à requerida. Vieram-me 

os autos conclusos. É o necessário. DECIDO. Analisando os requisitos 

legais dispostos no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil, verifico 

que os mesmos estão presentes, posto que, evidenciada a omissão na 

sentença. Conforme se assevera nos autos, não restou determinado o 

procedimento da devolução do produto, objeto da lide. Assim, deverá a 

requerida buscar a geladeira no endereço constante na nota fiscal do 

pedido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de configurar 

enriquecimento ilícito do autor. Nesse sentido: (...) A restituição do valor 

pago pela reclamante fica condicionada à devolução do produto adquirido, 

devendo a recorrente deixa-lo disponível à recorrida. Sem honorários. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 108537920148110007/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2016, Publicado no DJE 

19/08/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. 

GELADEIRA. COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES, OS AUTORES 

DEVERÃO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO BEM. OMISSÃO SANADA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (TJRS - Embargos de 

Declaração Nº 71005199443, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014) Desta 

forma, determino a ratificação do dispositivo da sentença, a qual passará 

a constar da seguinte forma: “Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos inaugurais, para tão-somente condenar a empresa promovida à 

restituição do valor pago pelo produto defeituoso, cuja quantia perfaz-se 

em R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), devidamente 
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acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a 

contar da data da citação, condicionando o pagamento à devolução do 

produto adquirido”. PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, declarando sanado a omissão, nos termos do artigo 1022, 

III, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, mantenho a sentença em 

seus ulteriores termos. Acerca da petição de interposição de recurso 

inominado (id nº 10081365), defiro o benefício da gratuidade de justiça e 

recebo o recurso em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 

9.099/95 (Enunciado nº 166 do FONAJE). Intime-se a parte requerida a fim 

de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas 

homenagens de estilo. Intimem-se. Arenápolis/MT, 19 de março de 2018. 

Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36981 Nr: 1726-44.2009.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): MARCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao que dispõe o artigo 162, § 4º 

do CPC, impulsiono o feito, intimando o advogado da parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal, ante o teor da certidão 

de fls. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58997 Nr: 5-13.2016.811.0088

 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): DOMINGOS SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

 A princípio, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público à ref. 92, 

pelos motivos ali expostos.

Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

julho de 2018, às 15h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Intimem-se o acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

o advogado de defesa (Dr. Astilho Demétrio Urbieta).

No mais, ante o teor da certidão do Oficial de justiça de ref. 85, dê-se vista 

do processo ao Ministério Público, para que se manifeste quanto a 

insistência na oitiva da testemunha Hemerson Pereira da Silva. Em sendo 

positivo, deverá informar o endereço correto do mesmo.

Oficie-se aos Juízos deprecados solicitando informações acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69578 Nr: 3714-22.2017.811.0088

 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: ALDINETE FERREIRA CONSALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Ante o teor do ofício de ref. 31, nomeio para a realização da 

perícia médica, o médico Dr. ALCIMAR BEZERRA SOARES, que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes – 473,§3º, CPC.Fixo de imediato 

– CPC, art. 465 - o prazo de 60 (sessenta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório – CPC, art. 477, caput, que poderá ser prorrogado pela metade 

por motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse – CPC, art. 477. Diante disso, DETERMINO:a) a intimação do perito, 

com as advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do 

disposto no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, 

através dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pelo perito data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 1805-76.2016.811.0088

 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: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APARECIDO DE LIMA & CIA LTDA, ANGELO 

APARECIDO DE LIMA, SONIA MARIA BEZERRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição inicial devidamente instruída com prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é 

pertinente, consoante dispõe o art. 700, do CPC.

Destarte, defiro, pois, de plano, a expedição do mandado monitório, 

determinando a citação da parte ré, consignando-se o prazo de 15 

(quinze) dias para pagamento, nos termos pedidos na inicial, anotando-se, 

ainda nesse mandado, que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de 

custas e de honorários advocatícios. Todavia, em caso de não 

cumprimento daquele, os aludidos pagamentos serão devidos (art. 701, 

caput e § 1º, do CPC).

No mandado deverá constar, também, que, nesse prazo, a ré poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, nos termos do § 2º, do art. 701, do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-98.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOMBRA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, bem como por determinação verbal da Magistrada, Drª 

Daiane Marilyn Vaz, tendo em vista a participação desta, em Curso 

ministrado pelo TJ/MT na cidade de Cuiabá, faço a intimação das pastes, 

para comparecer à audiência de instrução redesignada para o dia 17 de 

julho de 2018 às 14h30min, na sala de audiências nas dependências deste 

fórum.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65273 Nr: 1247-34.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente de Juina-Mt - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377/MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vistas à PGE-MT para manifestação no prazo de 05 dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59159 Nr: 248-18.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NGR, CGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, FERNANDA SOUZA DUTRA! - OAB:15503-MT, Tessaline 

Luciana Higuchi Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de ref. 35, nos termos da 

legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente, na pessoa de sua advogada, para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 10/2018/DF

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

Considerando que a necessidade de disciplinar as substituições nos 

casos de afastamento da Gestora Judiciária, Rosana Aparecida Berto 

Cavalcante da Silva, matrícula 111556, para usufruto de compensatórias, 

treinamentos ou licença médica.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Servidor Rafael Ribeiro, matrícula 32646, para exercer 

a função de Gestor Judiciário Substituto, desta Comarca, nos 

afastamentos da Gestora Judiciária, Rosana Aparecida Berto Cavalcante 

da Silva, matrícula 11556, para usufruto de compensatórias, treinamentos 

ou licença médica, sem prejuízo das suas funções.

Publique-se e Registre-se. Cumpra-se.

Cláudia, 19 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO

Edital

EDITAL Nº 05/2018/DF - A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Cláudia/MT, no uso de suas atribuições 

legais, torna público o Resultado Definitivo da prova realizada no dia 11 de 

março de 2018, em conformidade com o Edital n. 014/2012/GSCP, de 

16.05.2012, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 8.813, 

em 17.05.2012, com suas respectivas classificações

* O Edital n° 05/2018/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 das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89947 Nr: 605-92.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Rissi - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRISTINA ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios opostos pela requerida, 

e consequentemente JULGO PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória, convertendo de 

pleno direito o mandado inicial em mandado executivo, pelo valor de R$ 

48.372,05 (quarenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e dois 

centavos) em favor da autora, com o acréscimo de juros legais de 1% ao 

mês, a contar da citação (02.09.2017), e correção monetária pelo índice 

do INPC, a partir da data da planilha de fls. 134.Custas e honorários 

advocatícios pela requerida (art. 82, §2º, do CPC), os últimos arbitrados 

em 10% do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º 

do CPC. Após o trânsito em julgado, prossiga-se o feito, na forma do Título 

II (cumprimento de sentença), do Livro I da Parte Especial do Código de 

Processo Civil, no que for cabível (art. 702, § 8º, do CPC).P.R.I.Cláudia, 19 

de março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80801 Nr: 1148-37.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia para o efeito de CONDENAR o acusado JOEL DA SILVA como 

incurso nas sanções do artigo 129, § 9º do Código Penal, razão pelo qual 

passo a dosar a pena a ser aplicada, em observância ao artigo 68, caput, 

do Código Penal. (...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cláudia, 19 de 

março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93241 Nr: 2461-91.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMAR DOS PASSOS SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNENCAT MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82677 Nr: 48-76.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DONIZETE 

APARECIDO DA SILVA, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei n. 

9099/95.Determino a destruição dos objetos apreendidos, quais sejam, 07 

(sete) latas de cervejas de 350 ml Crystal e 01 (uma) caixa térmica de 

isopor (fl. 14).Com relação a fiança paga (fl. 26), no montante de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), determino a sua devolução ao denunciado. 

Intime-se para informar conta bancária a ser levantado o valor, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, expeça-se alvará de levantamento. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Arquivem-se, com 

cautelas de estilo. Cláudia, 16 de março de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82140 Nr: 1330-86.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LUIZ BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37.420 OAB/GO

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22 de maio de 2018 às 15:00 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como realizado interrogatório do acusado (art. 400, CPP). 

3.Se necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente 

fora da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4.Intime-se eventual(is) advogado(s) 

do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos 

termos da súmula 273, do STJ. 5.Não havendo requerimento de diligências 

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 

(vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 

prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, 

salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.6.Intimem-se.7.Diligências 

necessárias.Cláudia, 19 de março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 447-47.2010.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ZOBOLI XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 447-47.2010.811.0101 (Id. 52466).

Ação de Busca e Apreensão em Alienação de Fiduciária

 Requerente: BANCO BRADESCO S/A

Requerido: ROSA ZOBOLI XAVIER

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de fl. 56, eis que consta no feito o endereço da 

Requerida e o Autor nada pleiteou nesse sentido.

2. Intime-se o Autor para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias, assinalando que o silêncio importará em extinção do feito.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90207 Nr: 726-23.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMO PERONDI TRANSPORTES EPP, Édimo 

Perondi, VITALINO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação dos executados Edimo Perondi 

Transportes EPP e Edimo Perondi, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Industrial ", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99819 Nr: 3224-58.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE MIRANDA, INÊS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIDIO MAIA, ANSELMO BEDIN, SIDNEY 

RAINIERI, ANDRE SOARES, ANANIAS PINHEIRO, ANTONIO MOREIRA DA 

SILVA, VIGOLDO, JORGE SALFASTEIN, LEDA RAMOS, RAIMUNDO 

NONATO, RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA REBELLATTO ADORNO - 

OAB:22789/DF, FÁBIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:DF-12.239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:, MÁRCIA 

MARIA PEREIRA - OAB:OAB/MT 7.094-A, Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171, POLIANA PETRI - OAB:14317/MT

 Vistos.

1. Considerando que na data de ontem esta Magistrada estava de 

atestado médico, REDESIGNO a audiência para o dia 16 de abril de 2018, 

às 14:00 horas.

2. Intimem-se os advogados, via DJE, cientificando da nova data e para 

intimarem as testemunhas arroladas.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 1127-22.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FUSTINONI - 

OAB:23162/O

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento o 

advogado constituído do réu não apresentou alegações finais, em que 

pese a devida intimação por publicação oficial (REF. 224).

Assim, intime-se novamente para que o réu, por meio de seu advogado 

constituído, apresente as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de desconstituição por ausência de defesa técnica e aplicação 

de multa de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 265 do Código 

de Processo Penal, sem prejuízo de comunicação ao Tribunal de Ética da 
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OAB/MT para apurar falta disciplinar, a teor do artigo 34, XI da Lei n. 

8.906/1994: “abandonar causa sem justo motivo ou antes de decorridos 

dez dias da comunicação da renúncia”.

2. Caso a defesa permaneça inerte, intime-se pessoalmente o réu para 

que constitua advogado de sua confiança para apresentar a peça 

referida, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, dica desde já nomeado o Defensor Público atuante na 

Comarca para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de março de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101465 Nr: 627-82.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e ApreensãoVistos.1. (...) .Assim, atendidos os 

pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, e determino a expedição do respectivo mandado, 

devendo constar que a requerida deverá entregar junto ao bem, seus 

respectivos documentos.3. Nomeio para assumir o encargo de fiel 

depositário pessoa a ser indicada pelo credor, lavrando-se o respectivo 

termo de compromisso.4. Defiro os benefícios previstos no art. 212, §2º, 

do CPC. 5. INDEFIRO o pedido para oficiar o DETRAN e a Secretaria da 

Fazenda Estadual, a fim de comunicar a transferência da propriedade e 

para que se abstenham de cobra o IPVA, eis que é ônus da parte autora 

fazê-lo. 6. Nos termos do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com 

redação dada pela Lei n. 13.043/2014, procedo nesta data à inserção de 

restrição de circulação do bem descrito na inicial no Sistema RENAJUD.7. 

Em sendo exitosa a apreensão do veículo, determino que os autos voltem 

imediatamente conclusos para fins de retirada da restrição.8. Executada a 

liminar, cite-se a parte requerida para que, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente (prestações 

vencidas e vincendas, com os acréscimos legais), conforme REsp 

1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários advocatícios no valor 

equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, apresente 

contestação, ainda que tenha efetuado o pagamento e pretenda a 

restituição de valores que entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 9. Int.10. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62840 Nr: 232-54.2013.811.0105

 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: Ana Aparecida Nogueira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e 

julgo PROCEDENTE a ação para:a) DECLARAR o direito de aposentadoria 

por idade rural em favor de ANA APARECIDA NOGUEIRA DE 

CARVALHO;b) DETERMINAR que o réu Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS implante o benefício citado em favor da parte autora, tendo como 

data de início do benefício 15/10/2012, data do requerimento 

administrativo.d) CONDENAR Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao 

pagamento das parcelas devidas e vencidas, corrigidas monetariamente – 

Lei n. 6.899/81 -, a partir do vencimento de cada, com base no IPCA-E 

(STF, ADIs 4357 e 4425 ), e juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar 

da citação (súmula 204 do STJ).e) CONDENAR a ré ao PAGAMENTO dos 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, em razão do lapso temporal de 

duração deste processo, atuação das partes e grau de dificuldade do 

feito.Descabem custas. Prescinde reexame necessário (artigo 496, §3º, I, 

do CPC).Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28338 Nr: 384-20.2004.811.0105

 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: Francisco Boritza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Torchetto Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Motta Junior - 

OAB:SP/98416

 Vistos etc.;

DEFIRO petitório de fls. 154/155 para determinar, via sistema BACEN-JUD, 

o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE para a Exequente se 

manifestar no que entender de direito.

PERMANEÇAM os autos em gabinete para efetivação da consulta.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65244 Nr: 662-69.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Arnold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, 

HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado pela 

embargante para extinguir a ação, RESOLVENDO O MÉRITO.CONDENO o 

embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de 

sucumbência, os quais fixo no mínimo legal.Transitando em julgado a 

sentença, INTIME-SE o embargado para requeira o que entender de 

direito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39315 Nr: 786-91.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disgren Comércio de Calçados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciléia Pitteri dos Santos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DISGREN COMÉRCIO DE CALÇADOS, por meio de advogado constituído, 

propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra 

MARCILÉIA PITTERI DOS SANTOS ME.

Às fls. 31/33 as partes informaram que chegaram a um acordo, em razão 

de que pugnaram pela sua homologação.

Às fls. 36/40 o advogado da parte exequente informou que a executada 

deixou de cumprir o item 3 do acordado, o qual se refere aos honorários 

advocatícios, motivo pelo qual requereu o prosseguimento da execução.

É o relato do necessário.

DECIDO.

CHAMO O FEITO A ORDEM.
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Compulsando os autos se verifica que até o presente momento o acordo 

entabulado entre as partes não foi homologado.

Sendo assim, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre DISGREN COMÉRCIO DE 

CALÇADOS e MARCILÉIA PITTERI DOS SANTOS ME, extinguindo-se a 

ação COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Honorários advocatícios de sucumbência na forma do item 3 do acordo.

Custas processuais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Tendo em vista que é possível a execução dos honorários advocatícios 

nos próprios autos, a presente ação tramitará tendo como parte 

exequente EDUARDO FARIA, devendo a distribuição proceder com a 

atualização junto ao sistema APOLO.

DEFIRO petitório de fls. 60 para determinar, via sistema BACEN-JUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37757 Nr: 1448-89.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPN, JdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste sobre certidão de fls. 

70.

INDEFIRO a medida cautelar de arresto de bens do devedor, por ausência 

de interesse de agir, porquanto no rito da ação de execução já há 

determinação de citação, penhora e demais atos, como arresto em caso 

de o devedor não ser encontrado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64003 Nr: 1405-16.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1405-16.2013.811.0105

CÓDIGO: 64003

Vistos etc.

Trata-se de “Ação de Guarda” proposta por RAQUEL SILVA DE MENESES 

em favor do menor JOSÉ NETO SILVA DE MENESES contra ROSÂNIA 

SILVA FERREIRA.

Entre um ato e outro o Ministério Público requereu extinção do feito em 

virtude da perda do objeto da ação.

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX .

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 De acordo com o art. 1635, inciso III, o poder familiar será extinto pela 

maioridade.

Em conformidade com o artigo supramencionado, tendo em vista que o 

adolescente JOSÉ NETO SILVA DE MENESES atingiu a maioridade, a 

EXTINÇÃO DO FEITO é medida que se impõe por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

P.I.C.

 Arquivem-se os autos.

Às providências.

Colniza, 04 de agosto de 2017

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 Juiz Substituto

c

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41315 Nr: 792-64.2011.811.0105

 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: MEdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - Defensora Nomeada - OAB:11.455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem quisitos ao perito, no prazo de 05 dias, conforme decisão 

de folhas 63/65.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judicário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 13-41.2013.811.0105

 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: Sebastião Ferreira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora concordou que a correção dos valores 

atrasados seja feita com base na Lei nº 11.960/2009, com fulcro no art. 

998 e seguinte do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto 

pela parte ré.

CERTIFIQUE-SE acerca do transito em julgado da decisão.

Após, INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeiram o que entenderem de direito.

 No silêncio, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64688 Nr: 139-57.2014.811.0105

 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: Mario Estanislau Abramovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e 

julgo PROCEDENTE a ação para:a) DECLARAR o direito de aposentadoria 

por idade rural em favor de MARIO ESTANISLAU ABRAMOVSKI;b) 

DETERMINAR que o réu Instituto Nacional do Seguro Social – INSS implante 

o benefício citado em favor da parte autora, tendo como data de início do 

benefício 19/11/2014, data da citação dorequerido.d) CONDENAR Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e 

vencidas, corrigidas monetariamente – Lei n. 6.899/81 -, a partir do 

vencimento de cada, com base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 4425 ), e 

juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (súmula 204 do 

STJ).e) CONDENAR a ré ao PAGAMENTO dos honorários advocatícios 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ, em razão do lapso temporal de duração deste processo, atuação das 

partes e grau de dificuldade do feito.Descabem custas. Prescinde 

reexame necessário (artigo 496, §3º, I, do CPC).Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32537 Nr: 1012-04.2007.811.0105

 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: João Anair de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da decisão de folha 122, no prazo de 10 dias, conforme 

determinação.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33669 Nr: 2132-82.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mazzotti Tornearia e Solda Ltda - M E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rebecca Barroso Ribeiro - 

OAB:18.117A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante o teor do documento juntado às fls. 28, INTIME-SE a exequente para 

se manifestar no que entender de direito no prazo legal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60555 Nr: 292-79.2012.811.0099

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TOP BALADAS GRENAL, ISRAEL CORDEIRO PEREIRA 

PUTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES COMIN - 

OAB:4962/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COTRIGUAÇU - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 292-79.2012.811.0099

ESPÉCIE: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: TOP BALADAS GRENAL e ISRAEL CORDEIRO 

PEREIRA PUTZEL

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): Representante (requerente): Israel Cordeiro Pereira 

Putzel, Cpf: 85684848168, Rg: 1.264.499-4 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: Rua Pedro Henry, 10, Bairro: Cidade Alta, Cidade: Juruena-MT

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$ 486,76( quatrocentos e oitenta e seis reais e 

setenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 16. Este valor deverá ser lançado para o recolhimento das 

custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor . O sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento., no prazo de 5 DIAS dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF, da parte requerida dos autos, junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT..

 Eu, Elaine Castanha Bonavigo, digitei.

 Cotriguaçu - MT, 20 de março de 2018.

Juliana Luiza Haupenthal Berwanger

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20229 Nr: 186-35.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ZAUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COTRIGUAÇU - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 186-35.2003.811.0099

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

PARTE REQUERIDA: CHARLES ZAUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Charles Zauza Filiação: Ademar 

Artemio Zauza e Josefa Marli Zauza, data de nascimento: 18/10/1976, 

brasileiro(a), natural de Nova andradina-MT, casado(a), Endereço: Rua 

Orlando José da Silva 210, Bairro: Centro, Cidade: Juruena-MT

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$ 584,05( quinhentos e oitenta e quatro reais e 

cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

34. Este valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 

450,94(quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), para 

o recolhimento das custas e R$ 133,11( cento e trinta e três reais e onze 

centavos), para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento., no prazo de 5 DIAS dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF, da parte requerida dos autos, junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT..

 Eu, Elaine Castanha Bonavigo, digitei.

 Cotriguaçu - MT, 20 de março de 2018.

Juliana Luiza Haupenthal Berwanger

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 787-60.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDENIR FRANCISCO DO AMARAL, EBER 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COTRIGUAÇU - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 787-60.2011.811.0099

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JURUENA

PARTE REQUERIDA: CIDENIR FRANCISCO DO AMARAL e EBER SILVA

INTIMANDO(A, S):

 Executados(as): Cidenir Francisco do Amaral Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Av. 04 de Julho, 08, Bairro: Centro, Cidade: Juruena-MT

Executados(as): Eber Silva Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. 04 de 

Julho, 08, Bairro: Centro, Cidade: Juruena-MT

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$ 620,76( seiscentos e vinte reais e setenta e 

seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

23. Este valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 

486,76(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), 

para o recolhimento das custas e R$ 134,00( cento e trinta e quatro reais), 

para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento., no prazo de 5 DIAS dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF, da parte requerida dos autos, junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Eu, Elaine Castanha Bonavigo, digitei.

 Juliana Luiza Haupenthal Berwanger

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35917 Nr: 772-91.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KARDEC ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COTRIGUAÇU - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 772-91.2011.811.0099

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JURUENA

PARTE REQUERIDA: ALAN KARDEC ALMEIDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Alan Kardec Almeida, Cpf: 

26369508187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua São Cristóvão, S/nº, 

Bairro: Cidade Alta, Cidade: Juruena-MT

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$ 596,25( quinhentos e noventa e seis reais e 

vinte cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 26. Este valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 463,14 

(quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), para o 

recolhimento das custas e R$ 133,11( cento e trinta e três reais e onze 

centavos), para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento., no prazo de 5 dias dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF, da parte requerida dos autos, junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT..

 Eu, ELAINE CASTANHA BONAVIGO, digitei.

 Cotriguaçu - MT, 20 de março de 2018.

Juliana Luiza Haupenthal Berwanger

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82711 Nr: 251-23.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 24, Intime-se a parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para que EMENDE a petição inicial, no prazo de 15 dias, 

trazendo aos autos os comprovantes de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciarias, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, § único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1422-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tanto o Agrado de Instrumento como a Contestação 

apresentada pela parte requerida são tempestivos. Razão porque 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que querendo, 

apresente impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46653 Nr: 732-69.2007.811.0093

 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 LUIS TOILLIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação a execução é tempestiva, diante da 

contestação do cálculo, impulsiono os autos para intimar a parte autora a 

se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46635 Nr: 727-47.2007.811.0093

 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: ALEXANDRINA VIEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentada pela Procuradoria é 

tempestiva, motivo pela qual, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para que, querendo, apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75439 Nr: 1189-23.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Fátima de Moura Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a consulta aos Sistemas Siel e eCAC com relação à executada, 

conforme extratos em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO para o endereço localizado no 

extrato do Sistema Siel, atentando-se para a necessidade de Carta 

Precatória.

Com a devolução da missiva, vistas ao exequente para requerer o que 

entender de direito.

No mais, INDEFIRO o pedido de buscas junto ao INFOSEG por este Juízo 

não possuir acesso ao referido sistema.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 2652-29.2017.811.0093

 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: Letícia Passinato Dal Rio de Freitas, Franciele Elisabete 

Passinato, Leonardo Passinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO BES, Marli Teresinha Bes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do e-mail recebido e juntado às fls. 67/68, o Sistema de 

Arrecadação está preparado para parcelamento em até 06 parcelas.

Assim, modifico na decisão de fls. 66, o número de parcelamentos de 12 

para 06 parcelas.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fls. 66.

Proceda a Secretaria o envio de cópia desta decisão bem como da 

Decisão de fls. 66, para o e-mail dca@tjmt.jus.br, o qual é responsável 

pelo Departamento de Controle e Arrecadação, conforme requerido 

através do ofício circular recebido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82685 Nr: 7217-40.2013.811.0040

 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: FDPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO THOMÉ FRANCO - 

OAB:SP89.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público Estadual, para requerer o que 

de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83792 Nr: 3130-31.2012.811.0087

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Vanderleia da Silva, ADRIANA 

VANDERLEIA DA SILVA (AGROPECUARIA NUTRIMIX)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 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 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 150/151, no 

prazo legal.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 3614-29.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 14.

Guiratinga - MT, 19 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 3614-29.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 
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gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 14 de dezembro de 2017.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55705 Nr: 610-47.2018.811.0036

 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: Manoel Olimpio Cunha Ledes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Olímpio Cunha Ledes Júnior, Maike 

Getônio Nascimento Ledes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que o autor não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. 1) Assim, INTIME-SE o autor, por meio de sua advogada 

constituída, para recolher as taxas e custas processuais pendentes, 

conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do presente feito sem 

resolução do mérito.2) Após o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a 

serventia e voltem os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se 

o necessário.Guiratinga/MT, 19/03/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54694 Nr: 199-04.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Humberto 

Domingues Ferreira (prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA WICZINSKI 

MUNARETTO - OAB:21821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada pelo autor PAULO 

RODRIGUES DA SILVA na petição inicial. 1) Dando prosseguimento ao 

feito, DEIXO de designar audiência de conciliação neste processo, pois 

trata-se de ação que envolve interesse público, situação que não admite 

autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, II do NCPC.2) Assim, 

CITE-SE o Município Requerido para que, caso queira, APRESENTE A 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignadas as 

advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.3) Após, 

caso seja oferecida a referida contestação, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar a sua impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

c o n c l u s o s . I n t i m e m - s e  e  c u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 19 de março de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-08.2014.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM OAB - MT0006143A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-08.2014.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM OAB - MT0006143A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença exarada nos presentes 

autos. Caso haja interesse em recorrer da decisão, que apresente 

recurso no prazo legal.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72840 Nr: 564-14.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiele Albring - OAB:18703

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMARILDO MENDES DE OLIVEIRA, 

Filiação: Naziel Soares de Oliveira e Diomar Mendes de Oliveira, data de 

nascimento: 18/04/1977, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, casado(a), 

campeiro. 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 intentada pelo Ministério Público, para CONDENAR o réu 

A.M.D.O como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso 

VI da Lei 11.343/2006; ABSOLVER o réu A.M.D.O da imputação quanto ao 

crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, nos termos do artigo 386, 

inciso III, do Código de Processo Penal.IV – DA APLICAÇÃO DA PENAEm 

atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio 

da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, 

passo à dosimetria da pena do réu Amarildo Mende de 

Oliveira.Culpabilidade: é normal à espécie.O réu possui maus 
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antecedentes, pois foi condenado pela prática do crime de latrocínio, por 

sentença transitada em julgado (Ação Penal nº 5289-52.2001.811.0015, 

Cód. 21438, Primeira Vara Criminal de Sinop/MT), cujo executivo de pena 

tramita nesta comarca sob o nº 447-33.2008.811.0096. Contudo, tal fato, 

por configurar a agravante da reincidência, não pode ser adotado nessa 

fase em prejuízo do réu, sob pena de bis in idem.Conduta social e 

Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que 

deixo de valorá-las.Motivos do crime: não extrapolam o limite da 

objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer 

consideração. Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, tendo em vista 

a natureza (cocaína) e quantidade da droga apreendida (27 trouxinhas), 

fato que revela a potencialidade lesiva da conduta, a merecer valoração 

negativa quanto ao aspecto em exame.Consequências do crime: é o 

resultado da ação delituosa. As consequências, no caso, são próprias do 

crime;Comportamento da vítima: não existe vítima determinada.Bem 

sopesadas tais circunstâncias, considerando a inexistência de 

circunstância valorada em desfavor do réu, fixo-lhe a PENA-BASE, 

observados os limites do preceito secundário do art. 33, caput, do Código 

Penal, no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de 

reclusão, e multa no montante de 625 (seiscentos e vinte e cinco) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria não verifico a incidência de 

circunstâncias atenuantes, ao passo que incide a agravante da 

reincidência específica (Ação Penal nº 5289-52.2001.811.0015, Cód. 

21438, Primeira Vara Criminal de Sinop/MT), pelo que passo a dosar a 

pena em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 625 

(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.Tratando-se de réu reincidente, 

inaplicável a causa de diminuição de pena disposta pelo artigo 33, § 4º, da 

Lei nº 11.343/2006, não incidindo qualquer outra causa de diminuição. Por 

outro lado, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, 

inciso VI da Lei 11.343/2006, pelo que, com base da fundamentação acima 

exposta, majoro a pena em 1/6 (um sexto), passando a fixá-la, 

DEFINITIVAMENTE, em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 

730 (setecentos e trinta) dias-multa.Não havendo dados acerca da 

condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 

49, § 1º, do Código Penal.O regime inicial de cumprimento da pena será o 

fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.Deixo de 

substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por 

não atenderem aos requisitos do artigo 44, I e II, do Código Penal.Aplicadas 

penas privativas de liberdade superiores a 02 (dois) anos, afigura-se 

incabível o sursis, nos termos do art. 77, caput, do Código 

Penal.Tratando-se de réu que respondeu ao processo em liberdade, não 

havendo notícias de que tenha se envolvido em novos crimes, não se 

vislumbra motivos para a imposição da prisão preventiva, pelo que 

reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de fixar o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração ao ofendido 

(artigo 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo 

exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.Nos termos do 

disposto no artigo 63, da Lei nº 11.343/06, DECRETO a perda de eventuais 

objetos e valores apreendidos em decorrência do crime de tráfico em 

favor da União.Condeno o réu ao pagamento das despesas e custas 

processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo 

Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado:1. Lance-se o nome do 

réu Ezequiel Gonçalves de Lima no rol dos culpados;2. Providencie-se a 

conta das custas e da multa, intimando-se o condenado a pagá-las em 10 

(dez) dias;3. Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, III, da CF, permanecendo suspensos 

os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus efeitos;4. 

Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional 

e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções Penais desta Comarca 

(artigos 28, IX, e 974, ambos da CNGC).5. Expeça-se Guia de Cumprimento 

de pena.Cumpram-se as demais disposições da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

pertinentes ao caso.Publique-se. Intimem-se.Itaúba/MT, 27 de novembro de 

2017.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, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Itaúba, 28 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79030 Nr: 722-98.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIVALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 73428112000111. 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: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declaro a prescrição 

intercorrente do crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. V, c/c art. 

174, cabeça, ambos do CTN, bem como art. 219, § 5°, do CPC, extinguindo 

o feito, com resolução do mérito, consoante o disposto no art. 269, inc. IV, 

do CPC. Desconstituo eventual penhora. Sem custas, cf. item 2.14.5 da 

CNGC. Sentença não sujeita ao recurso de ofício, cf. art. 475, § 2°, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, ao arquivo definitivo. 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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 27 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 19/2018-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:

EXONERAR a Tamiris Jesiele de Carvalho Machado, matrícula 34.905, do 

cargo em comissão de assessora de gabinete II da Comarca de Itiquira/MT, 

a partir de 16/03/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 20 de março de 2018

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 1350-71.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETENGE SERVÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrocal Ind. E Com. De Cal S.A, Basagro 

Fertilizantes Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA BEATRIZ MAGALHAES 

XAVIER - OAB:136910 , Paulo Roberto Coimbra Silva - 

OAB:70429/MG

 Intimação da parte Autora para que, no prazo de 05 dias, informe o 

endereço atualizado da testemunha Awdrin Villa Nova, tendo em vista o 

teor do ofício n. 48/2018 oriundo da comarca de Várzea Grande-MT. Em 

caso de inércia da parte intimada, configurar-se-á desistência tácita da 
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referida testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11822 Nr: 97-87.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodomiro Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 16 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30599 Nr: 439-30.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 16 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 2801-63.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Pontes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42880 Nr: 405-16.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raniery Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 1344-30.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielson de Souza Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41292 Nr: 2068-34.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gomes Alves, Mauro de Almeida, 

Gilberto Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699, ADEIR ALEXSANDER FRODER - OAB:9699
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 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 534-55.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NUNES DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:225901

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42645 Nr: 275-26.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz do Carmo Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31034 Nr: 874-04.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lael Dias Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Alameda Mendes - 

OAB:48.009 OAB/DF

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34754 Nr: 1381-91.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilton Rosa Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43249 Nr: 536-88.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO RODRIGUES - 

OAB:15658

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.
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Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42753 Nr: 337-66.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39855 Nr: 1479-42.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olisse Antonio Toldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE LEMOS 

FERREIRA - OAB:11944-B

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46548 Nr: 2425-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Pego, Antonio Batista de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Luiz Caldart Arruda - 

OAB:13.919

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47017 Nr: 2714-10.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Viana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46549 Nr: 2426-62.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11552 Nr: 1054-25.2009.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raniery Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 
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SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42759 Nr: 344-58.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teofilo Fraga Silveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12667 Nr: 939-67.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair de Cinque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Bezerra dos Santos 

- OAB:OAB/MT 9521-B, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:9883/O, SAULO MORAES - OAB:4732

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 512-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myller Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24064/O, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42175 Nr: 21-53.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Ferreira de Oliveira, Tiago Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 15 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15125 Nr: 939-70.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seluta da Silva Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por Seluta 

da Silva Dutra em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
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ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimada, a parte exequente manifestou-se à p. 137, 

concordando com a planilha de cálculos apresentada pelo executado à p. 

135.

 Destarte, considerando a concordância expressa da parte exequente, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados à p. 135, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

Advirto ao Gestor Judiciário, que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47573 Nr: 600-67.2018.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Andréia Kelly Cardoso Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

ABRA-SE vista ao Ministério Público, para que intervenha no feito na 

condição de fiscal da lei, haja vista que a lide envolve interesses de 

incapaz (art. 178, inciso II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de março de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29806 Nr: 308-50.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SILVA MORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de, nos termos do artigo 511 do Novo Código de 

Processo Civil, declarar líquido o título no valor de R$ 4.756,72 (quatro mil 

setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), que será 

corrigido até a data do efetivo pagamento.3.2. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, sem honorários 

advocatícios.3.3. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, 

ficando autorizado o desentranhamento de documentos, mantendo-se 

cópia.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 

19 de março 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1846 Nr: 85-88.2002.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ODILO DE CASTRO, GERSON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENES FREITAS OLIVEIRA - 

OAB:44881, WHASLEN FAGUNDES . - OAB:18399/GO

 Vistos.

1. Considerando que as testemunhas comuns Devair Mendes de Oliveira e 

Reginaldo Rodrigues da Silva, não compareceram ao presente ato a 

despeito de terem sido devidamente intimadas, tenho por bem redesignar a 

audiência instrutória para o dia 23/04/2018, às 13h (horário oficial de 

Cuiabá – MT).

2. Determino a condução coercitiva das testemunhas comuns Devair 

Mendes de Oliveira e Reginaldo Rodrigues da Silva para comparecerem ao 

ato supradesignado. Expeça-se o necessário para tanto.

3. Ademais, defiro o pleito formulado pela defesa no petitório de f. 534, 

motivo pelo qual determino a expedição de carta precatória para a 

Comarca de Rio Verde – GO, para que naquela Comarca seja procedido 

ao interrogatório do réu Gerson dos Santos. Prazo para cumprimento da 

missiva: 30 (trinta) dias.

4. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Expeça-se o necessário, 

inclusive carta precatória, se o caso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21304 Nr: 403-22.2012.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCELINA PAES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47336 Nr: 1113-58.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BULGARELLI GRELAK

 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 e a vítima não foram intimados, 

redesigno a audiência para o dia 05/07/2018 às 16h40min.

 Intime-se o réu no endereço indicado por ele, por Carta Precatória, 

constante das fls. 103, em Sinop.

 Solicitem-se informações sobre o cumprimento da carta precatória 

expedida.

 Intimem-se a vítima, no endereço de fls. 128, e demais testemunhas para 

a audiência designada.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 
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Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 15 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61524 Nr: 800-47.2016.811.0111

 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): SANDRO ALVES CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação/mediação para o dia 19/06/2018 às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71775 Nr: 3538-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RdSP, LDSF, WGDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BOCARDI 

BIANCHINI - OAB:24043, GUSTAVO SUTILO MARTINS - OAB:13182

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 15 de março 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61790 Nr: 913-98.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 913-98.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61790.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 45, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Agassis Favoni de Queiroz e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Moisés Freitas da Silva, o advogado MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO, que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 41.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 15 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 59380 Nr: 3453-71.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberval Antonio de Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 30, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9990 Nr: 433-79.2010.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussivaldo Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 INTIMO O ADVOGADO, DR. LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA-, 

Constituinte - Revogante -OAB/MT 10.186/O, para que apresente 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37697 Nr: 813-53.2009.811.0091

 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: Dionizia Griggio da Silva

 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:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar no prazo de 05 

dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as baixas e comunicações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67284 Nr: 592-60.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Dias Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 
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OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens. Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o 

disposto no artigo 236, da CNGC Judicial- Provimento 41.16 (4ª edição).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60125 Nr: 1390-60.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Périgo

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Após, REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens. Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o 

disposto no artigo 236, da CNGC Judicial- Provimento 41.16 (4ª edição).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39833 Nr: 1565-88.2010.811.0091

 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: MRdA, PRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Intime-se a autora no endereço indicado às fols. 28 para que se manifeste 

no feito, informando se ainda possui interesse em sua tramitação, bem 

como requerendo o que de direito no prazo de 10 dias.

Após, havendo interesse na ação, cite-se o requerido no endereço 

fornecido pelo Ministério Público (fls. 28).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36429 Nr: 883-07.2008.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:OAB/MS-12330-A, Cristina Dreyer - OAB:OAB/MT 9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de busca do endereço da requerida, uma vez que 

compete ao requerente promover todas as diligências no sentido de 

localizá-la não se justificando que transfira integralmente esse ônus ao 

Judiciário.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, realizar as 

diligências necessárias no sentido de localizar o endereço da requerida, e 

comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65525 Nr: 1378-41.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos, 

Scylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Donizete Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vilela Borges 

Melo - OAB:SP 201.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de busca do endereço da requerida, uma vez que 

compete ao requerente promover todas as diligências no sentido de 

localizá-la não se justificando que transfira integralmente esse ônus ao 

Judiciário.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, realizar as 

diligências necessárias no sentido de localizar o endereço da requerida, e 

comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62084 Nr: 239-88.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Bortolette e Cia Ltda, José Mario 

Martins Bortolette, Maria Luiza de Oliveira Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de busca do endereço da requerida, uma vez que 

compete ao requerente promover todas as diligências no sentido de 

localizá-la não se justificando que transfira integralmente esse ônus ao 

Judiciário.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, realizar as 

diligências necessárias no sentido de localizar o endereço da requerida, e 

comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72867 Nr: 516-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 20/08/2018, às 13h30.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 69114 Nr: 1762-67.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 20/08/2018, às 15h30.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68304 Nr: 1268-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 20/08/2018, às 16h40.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67631 Nr: 830-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 15/08/2018, às 14h40.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67186 Nr: 514-66.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 27/08/2018, às 13h30.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67017 Nr: 438-42.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 21/08/2018, às 14h10.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66904 Nr: 349-19.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19537

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 27/08/2018, às 16h.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 1746-50.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Café de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 13/08/2018, às 16h.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65917 Nr: 1670-26.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 21/08/2018, às 13h30.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65914 Nr: 1667-71.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 13/08/2018, às 14h50.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63458 Nr: 1430-71.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Figueiredo Rosa, Rubens Ramos de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 15/08/2018, às 13h30.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61964 Nr: 121-15.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 21/08/2018, às 18h10.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37214 Nr: 344-07.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Menezes Baiocho, Darci Antonio 

Vicentin, Silas da Silva, João Batista da Silva, Sandro Roberto da Silva, 

Adenilso Lucio Otenio, João Carlos Dal Bem, Wilson Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 22/08/2018, às 13h30.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35275 Nr: 1321-67.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarice Rodrigues de 

Oliveira - OAB:74.135, KAUE DE OLIVEIRA PERES - OAB:79014

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 20/08/2018, às 17h50.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73242 Nr: 793-81.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. Bordignon - ME, Veronica Antonelli 

Bordignon, Renato Luis Bariviera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 IMPULSIONO os autos para imtimação do autor para responder os 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74447 Nr: 1451-08.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC - Distribuidora de Alimentos Cuiabá LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estradeiro Restaurante e Churrascaria Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo para comprovação do 

pagamento/oposição de embargos, apesar da citação de fl.s18-V, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para requerer o que 

de direito no prazo de 10 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35422 Nr: 1465-41.2007.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33722 Nr: 472-08.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. SETTER, Luiz Claudino Roman Ross, 

AGENOR LUIZ SETTER, SANDRA MARA SALVADOR SEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, DANIEL WURZIUS - OAB:14006/MT, Gilmar 

Ribas de Campos - OAB:OAB/MT-18.914, OSVALDO PEREIRA BRAGA 

- OAB:6013/MT

 VISTOS.

Primeiramente, indefiro o pedido de liberação dos veículos constritos via 

Renajud (fls. 293/294), uma vez que se quer houve posterior decisão 

nestes autos para restrição de veículos, após a determinação de 

cancelamento às fls. 195.

No mais, tendo em vista o AR de citação positiva da executada Sandra 

Mara Salvador Segner (fls. 286), intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito.

Outrossim, cumpra-se na integralidade a decisão de fls. 228/228-v°, mais 

precisamente quanto a avalição do imóvel penhorado, bem como o 

apensamento dos autos, pois embora conste certidão de apensamento 

(fls. 233) o mesmo não foi realizado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71514 Nr: 825-80.2013.811.0106

 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: Doraci da Costa 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

825-80.2013.811.0106, Protocolo 71514, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78929 Nr: 499-80.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os documentos careados pela autora para comprovar a mora da parte ré 

estão datados de novembro de 2016 (fls. 34/35); referem-se a valor 

diverso daquele buscado no presente feito e por fim, não há aviso de 

recebimento da correspondência, mesmo que de pessoa diversa ao 

requerido.

Dessa forma, DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, 

devendo comprovar no prazo de 15 (quinze) dias a mora do requerido, na 

estrita forma do art. 2, §2º do Decreto Lei 911/69, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78860 Nr: 452-09.2018.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Targanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se em Embargos à execução interpostos por PAULO TARGANSKI 

em decorrência da ação de cumprimento de sentença (autos de número 

596-56.2013.811.0007 – Código Apolo 61463) quelhe move INSTITUTO 

ECOLÓGICO CRISTALINO LTDA, ambos qualificados nos autos.

Aduz que é parte ilegítima para compor a lide no polo passivo, indicando o 

terceiro Humberto Carlos Campos como atual detentor do imóvel rural que 

originou a execução, ao argumento que vendeu verbalmente os direitos 

possessórios ao terceiro.

Requer a atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, bem 

como o desbloqueio do valor bloqueado em conta bancária, via sistema 

sistema Bacenjud, aduzindo ser conta poupança impenhorável.

 Com os Embargos (fls. 01/09) vieram os documentos de fls. 10/41.

DECIDO.

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.

Recebo os presentes Embargos, na forma do art. 914 do NCPC. 

APENSE-SE aos autos de número 596-56.2013.811.0007 – Código Apolo 

61463.

Por outro lado, deixo de atribuir efeito suspensivo aos presentes 

Embargos, considerando que o valor bloqueado em conta do executado é 

insuficiente para garantir a execução, nos termos do art. 919, §1º, CPC.

Por fim, INDEFIRO o pedido de desbloqueio da penhora realizada em conta 

do executado/embargante, já que este não comprovou que se trata de 

conta poupança, na contramão de suas alegações.

CITE-SE o Embargado para responder à demanda no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme o artigo 920 do Novo Código de Processo Civil, constando 

a advertência dos artigos 334 e 344 do NCPC.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-64.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 14/05/2018, às 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-75.2017.8.11.0095

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:

VANIA TARGANSKI BENITEZ (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 07/05/2018, às 10h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-60.2017.8.11.0095

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:

WAGNER JEFERSON MIRANDA (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 07/05/2018, às 11h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-45.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

INES CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 14/05/2018, às 10h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-30.2017.8.11.0095

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:

ANTONIO DO NASCIMENTO (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 07/05/2018, às 11h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-98.2017.8.11.0095

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:

SAVIO VINICIUS DA SILVA 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 14/05/2018, às 8h20min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50643 Nr: 858-60.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Sardanha de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) defensor(a) da denunciada, para que no prazo legal, 

apresente os memoriais finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50139 Nr: 648-09.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Passele Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) defensor(a) do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente os memoriais finais nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65376 Nr: 2800-59.2017.811.0022

 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: Marli Rodrigues da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 16, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65612 Nr: 2868-09.2017.811.0022
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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: Odair de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 11, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65688 Nr: 2896-74.2017.811.0022

 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: Maria Gorete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 11, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 2865-54.2017.811.0022

 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: Odorina dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 12, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65482 Nr: 2826-57.2017.811.0022

 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: Ilza da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 11, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65236 Nr: 2735-64.2017.811.0022

 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: Elizabete Flamia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA , para apresentar 

Impugnação à Contestação de Ref: 09, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59676 Nr: 204-05.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Gonçalves Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Gilberto Machado Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do 

denunciado no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 520-67.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Paulo Roberto Miolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva - OAB:3273, José Pereira da 

Silva Neto - OAB:3273, Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADOS os réus, para que efetuem, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe total de R$ 

1.623,31 (um mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), a 

que foram condenados nos termos da r. sentença de folhas 1019/1038. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.404,75 (um mil, 

quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) para recolhimento 

da guia de custas e R$ 218,56 (duzentos e dezoito reais e cinquenta e 

seis centavos), para fins de guia de taxa. Ressalta-se que cada réu é 

responsável pela sua cota parte, ou seja, metade do total das custas e 

despesas processuais. Ficam cientificados de que poderão acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – 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, deverão protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44289 Nr: 326-23.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aparecido Caldeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:122.626/SP, Marcelo Sotopietra - OAB:149.079, Tabata Nobrega 

Bongiorno - OAB:223.620/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de ação de busca e apreensão com pedido de 

liminar interposta por Banco Fibra S/A em face de Paulo Aparecido 

Caldeira da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou à fls. 85, informando que transigiram 

extrajudicialmente um acordo e requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi acordado.

Satisfeito o requerente, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do acordo firmado.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 514 de 541



Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41725 Nr: 8-74.2013.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar interposta 

por BV FINANCIRA S/A CFI, em desfavor de PAULENE REIS GONCALVES.

A ação foi recebida e o pedido liminar concedido, conforme decisão fl. 20, 

expedindo-se mandado de busca e apreensão. O objeto não fora 

localizado conforme certidão de fl. 30.

Diante do que a parte requerente solicitou consulta aos sistemas de 

pesquisa Renajud (fls. 31). O pedido fora deferido, como se vê em fls. 33, 

porém a pesquisa não logrou exitoso.

A parte requerente peticionou pela extinção do processo (fs. 46), tendo 

em vista que a requerida quitou as parcelas em atraso junto à autora, 

perdendo-se supervenientemente o interesse de agir.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fl. 46.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20180 Nr: 1457-38.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de execução de alimentos interposta por Kristian 

Girole de Oliveira em face de Lauremil Pinto de Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou às fls. 80, informando que o executado 

efetuou o pagamento e requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi cumprido.

Satisfeito o exequente, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do adimplemento pelo executado.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40878 Nr: 628-23.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilda Vieira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de comprimento de sentença interposta por Adenilda Vieira 

Coelho em face de Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em petição de fls. 82, o credor requereu a extinção do processo, face o 

pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Condeno a reclama ao pagamento de custas processuais conforme 

acordado entre as partes em fls, 82.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 858-94.2014.811.0022

 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: RERdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdF

 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

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio litigioso interposta por ROSA EMÍLIA RIBEIRO 

DA SILVA FRANÇA, em desfavor de MOISÉS MARCELO DE FRANÇA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a autora, em breve síntese, que é casada com o requerido sob 

regime de comunhão parcial de bens, desde de 13 de fevereiro de 2007, 

todavia, estão separados de fato aproximadamente há mais de 01 (um) 

anos.

Dessa união advieram três filhos, Gabriel Marcelo da Silva França, nascido 

no dia 16/12/1999, Ester da Silva França, nascida em 23/01/2008 e Vitor 

da Silva França, nascido em 22/02/2013, dos quais a requerente detém a 

guarda e requer permanecer.

 Alega que não há bens a partilhar.

 Ao final, pugna pela procedência do pedido para que seja decretado o 

divórcio do casal.

A parte requerida foi devidamente citada por edital (fls. 46) e deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Do divórcio
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Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

Do nome

A cônjuge voltará a usar seu nome de solteira, qual seja Rosa EMÍLIA 

RIBEIRO DA SILVA.

Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da petição inicial, 

decretando o divórcio do casal, extinguindo o processo, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Sem custas e honorários, face à gratuidade.

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41596 Nr: 1343-65.2012.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Romano Ferreira 

- OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16809 Nr: 1487-44.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por MARIA APARECIDA DA 

SILVA em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 108/110, foram expedidas as requisições de pequeno valor - RPV 

para o pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, 

bem como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16288 Nr: 963-47.2009.811.0022

 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: Antonia Vieira de Lima Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Vistos etc.

Trata-se de execução de sentença interposta por ANTÔNIA VIEIRA DE 

LIMA SOUZA em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 95/98, foram expedidas as requisições de pequeno valor - RPV 

para o pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, 

bem como a advogada da parte credora retirou em juízo o alvará de 

liberação de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45119 Nr: 951-57.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Vitor Scherffer - 

OAB:13.080, Célio Paiao - OAB:18.145A, Elisiane Moraes Portela - 

OAB:18.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de revisão de inconstitucionalidade de artigo de 

resolução c/c adequação de débito, consignatória em pagamento com 

pedido de tutela antecipada proposta por CLAUDIO ROSA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A.

A ação foi recebida e o pedido liminar condicionado a depósito em juízo, 

conforme decisão de fls. 39/40.

O depósito judicial foi juntado em fls. 73/75.

As partes apresentaram contestação fls. 44/71, impugnação fls. 81/83.

Em petição de fls. 87 comunicou a parte autora o descumprimento à r. 

liminar.

A parte requerente peticionou às fls. 107/108 pela extinção do processo, 

perdendo-se supervenientemente o interesse processual, ocasião em que 

requer, também, expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 

5.850,00, depositado em juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fl. 

107/108.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 
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ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Determino expedição do alvará judicial para levantamento do valor 

depositado em juízo (fl. 73/75), em favor do auto.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre da causa 

atualizado.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a 

que refere o art. 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43455 Nr: 1645-60.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução conta a Fazenda Pública interposta por GILBERTO 

MAHADO CUSTÓDIO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em petição de fls. 93, o credor requereu a extinção do processo, face o 

pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem Custas processuais .

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18123 Nr: 1091-33.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire A S Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal interposta por Fazenda Pública Estadual em 

face de Meire Adriana Da Silva Nogueira ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Em petição de fls. 61, o credor requereu a extinção do processo, face o 

pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41358 Nr: 1106-31.2012.811.0022

 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: Antonio Nunes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Antonio 

Nunes Ribeiro em face do Município de Pedra Preta, requerendo a citação 

do executado para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Município de Pedra Preta 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.

Em seguida, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60576 Nr: 628-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marines Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 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, 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.: 66664 Nr: 149-20.2018.811.0022

 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 Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 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.: 67174 Nr: 384-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogenes Firmino Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 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, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no 

site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-66.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAUR LUIZ ECKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 8010156-66.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAUR LUIZ ECKE Parte Ré: REQUERIDO: JERONIMO & 

JERONIMO JUNIOR LTDA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-74.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA LIVERO OAB - SP171859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PEDRA 

PRETA , 20 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO na sentença 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. "... Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte reclamada, que lançou 

indevidamente o nome da parte reclamante no rol de inadimplentes sem se 

cercar das cautelas necessárias. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para: 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$200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da 

obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC ; b- CONDENAR a parte 

reclamada a pagar para a parte autora a importância de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção 

monetária pelo “INPC” e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, 

forte na súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento) ...". 

Processo: 8010063-74.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 7.880,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MILTON DA CONCEIÇÃO 

Parte Ré: REQUERIDO: RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E 

TREINAMENTO 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. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151609 Nr: 890-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Quintino de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:17567/MT

 Intimar advogado do denunciado para no prazo legal apresentar defesa 

prévia, nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74866 Nr: 2453-18.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nasser Saadedine Freire Fares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NASSER SAADEDINE FREIRE FARES, Cpf: 

35287136153, Rg: 465.111, Filiação: Saadeddine Ali Fares e Maria 

Madalena Freire Fares, data de nascimento: 04/11/1965, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65-9936-4041. 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 
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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 do incluso inquérito policial que em meados de 

2008, dia e local indeterminado, neste município de Poconé, o réu inseriu 

declaração falsa em documentos públicos, quais sejam carteira de 

identidade, carteira nacional de habilitação, procuração....relativo a um 

veículo FIAT UNO MILE, ano 2000/2001, cor branca, placa AJM 3541 (fls. 

70) de propriedade da vitima E.C.V.M.R., com o fim de alterar a verdade 

sobre o fato juridicamente relevante... O veículo foi transferido com exito a 

vitima B.V.L.P., contudo a proprietária do carro E.C.V.M.R. oficiou ao 

DETRAN/MT, informando que jamais autorizou qualquer transferência de 

seu veículo (fls. 08/09), o que deflagrou investigação que revelou as 

falsificações perpetradas pelo denunciado e meio fraudulento utilizado 

para transferir veículo para terceira pessoa e lograr o recebimento 

indevido de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ... Assim agindo, o denunciado 

encontra-se no incurso nos crimes do art. 299, caput, art 171, caput, e art. 

168§ 1º, III, na forma do art. 69, caput, todos do código penal.

Despacho: Vistos.É sabido que a citação editalícia é medida excepcional 

aplicada quando esgotados todos os meios de citação do denunciado, 

competindo à parte autora empenhar esforços e realizar diligências a fim 

de providenciar o endereço atualizado da parte contrária, porém como 

restou-se infrutífera, defiro a citação editalícia do acusado nos moldes 

requeridos pelo Ministério Público.Expeça-se o necessário.Às 

providências

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSELI APARECIDA 

CACERES, digitei.

Poconé, 16 de março de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 284-14.2018.811.0028

 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: A.D.D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC HYUNDAI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO PEREIRA DE 

MAGALHAES - OAB:97962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 DESPACHO

VISTOS,

Verifica-se que os bens oferecidos em caução são de propriedade da 

empresa AFGM.

Em análise detida aos documentos juntados, verifico que não há restrição 

em relação aos veículos oferecidos.

Portanto, trata-se de caução idônea, conforme exigido por decisão retro.

Comprovada a propriedade e idoneidade dos bens móveis oferecidos, 

DEFIRO a caução ofertada.

Lavre-se o respectivo termo.

Oficie-se ao DETRAN a fim de que sejam feitas as devidas anotações 

quanto aos bens oferecidos em garantia.

Intime-se a AFGM da presente decisão, bem como para restituir os bens 

nos termos da ref. 11 em 5 dias.

 Vistas ao embargante acerca da impugnação.

 Após intimem-se as partes para fundamentadamente especificar as 

provas que pretedem produzir no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61674 Nr: 1915-71.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 61674

DECISÃO

VISTOS,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela parte autora (ref.94) com 

os cálculos apresentados pela parte ré (ref.93), hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118052 Nr: 498-73.2016.811.0028

 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: Jociney Lemes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cia. de Credito, Financiamento e Investimento 

RCI Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina K. Garcia Canavarro 

- OAB:33.743-PR

 Intimar para no prazo legal manifestar retorno dos à Comarca e juntada de 

acórdão na ref.49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106813 Nr: 748-43.2015.811.0028

 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: Edna Gonçalina de Magalhães Moraes

 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

 Intimar para no prazo manifestar juntada de acórdão de ref.48

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15920 Nr: 988-13.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Isaltino de Souza - 

OAB:4499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Venturi Tebaldi - 

OAB:204167

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre retorno dos autos à Comarca 

e sobre o acórdão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 150502 Nr: 445-24.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Costa Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4493

 Vistos etc.

Tendo em vista a convocação, através do Ofício Circular nº 64/2018 da 
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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 

15h30.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-97.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO PAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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 POCONÉ MANDADO DE INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 

20 de março de 2018 O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias. Processo: 8010306-97.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes de processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARMINDO 

PAES DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES 

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. Cássio Rodrigo Attilio Barbosa 

Garcia Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019018-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL MOREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ MANDADO DE INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 

20 de março de 2018 O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias. Processo: 8019018-42.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes de processo: Parte Autora: REQUERENTE: MISAEL 

MOREIRA MATOS Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 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. Cássio Rodrigo Attilio Barbosa Garcia 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011789-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 20 de março de 

2018 Drª Amanda Barbara de Oliveira sodre, OAB-MT, o presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de patrona da parte requerida, querendo, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 8011789-31.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes de processo: Parte Autora: REQUERENTE: REGINA 

MARQUES DUARTE Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 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) 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: 8019007-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019007-13.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA 

MARIANO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por LEANDRO DE OLIVEIRA 

MARIANO em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S.A). Realizada 

audiência de conciliação no dia 09/10/2017 as partes se conciliaram, 

ficando a reclamada comprometida a cancelar a linha, os débitos do 

contrato, isenção da multa contratual e exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA no prazo de ate 30 dias, 

bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em até 60 dias. Em 

caso de descumprimento incidirá multa de 10% sobre o valor acordado. 

Termo de audiência no Id 10237413. A parte requerida acostou aos autos 

comprovante de pagamento - guia depósito judicial, dando cumprimento 

total das obrigações. (ID 11043896) ANTE O EXPOSTO opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por consequência, a EXTINÇÃO dos 

autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados, para os 

dados bancários informados no ID 11356956. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIO PANTANAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL CORREA DA SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010647-55.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LATICINIO PANTANAL LTDA - 

ME REQUERIDO: LEONEL CORREA DA SILVA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que LATICINIO PANTANAL LTDA ME 

move em face de LEONEL CORREA DA SILVA. Em audiência de 

conciliação designada para 22/06/2017 foi constatada ausência da 

reclamada, não foi possível intima-la para o ato – Id 8613262. No temo de 

audiência acostado no Id 8613268, o preposto da parte exequente 

requereu o prazo de 30 dias para informar novo endereço. Considerando 

o decurso de tempo desde a realização da audiência, sem manifestação 

da parte. A presente demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo, sem julgamento de mérito, e determino o imediato arquivamento 

dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018487-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUCIA DA LUZ PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:10 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-30.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERONCIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c 

Obrigação de Fazer - Demora Essencial proposta por GERONCIA LOPES 

DA SILVA em face de ENERGISA S/A. Sustenta falha frequente no 

fornecimento de energia elétrica. Por fim, postula pela concessão da 

antecipação da tutela para que a requerida proceda a poda dos galhos 

das árvores em contato com a rede elétrica. Dispensada maior narrativa, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O advento do novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, diante da ausência de prova dos 

fatos apresentados pela reclamante, não restou demonstrado em sede de 

cognição sumária o direito plenamente constituído do autor. Ademais, não 

se vislumbra nos autos os pressupostos necessários para o deferimento 

da tutela antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a 

plausibilidade do direito invocado pelo reclamante. Todavia, sem 

desmerecer as razões apresentadas pela parte reclamante, este juízo 

entende que a situação jurídica se apresenta obscura, razão pela qual 

outro caminho não há senão indeferi-la. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada. CITE-SE a parte reclamada para, na pessoa 

de seu representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 

1.060/50. INTIMEM-SE. Poconé/MT 19 de março de 2018. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARVALHO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte, para querendo, apresente as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016118-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIDADE DE PINHO SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:20 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016118-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIDADE DE PINHO SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:20 HORAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012358-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:30 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8016847-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016918-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15:50 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018421-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BELITA ALENCAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16:00 HORAS.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52122 Nr: 1825-28.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abi Ackel Andrade Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado dos termos desta 

ação, para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12118 Nr: 659-68.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso, Célia Ferreira de Sousa, Doraci Ferreira Nunes, Maria Gomes do 

Prado, Maria Lisdete Pereira de Souza Santos, Reijane Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Rafael César do Nascimento - OAB:16.056/MT

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94854 Nr: 12081-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB Wanderley - Me, José Barreira Leite, 

Maria de Fatima Wanderley Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que os embargos do devedor interposto 

pelos executados foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89584 Nr: 9059-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerival Araújo Rodrigues, vulgo "Gero"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joan Neto Barbosa Filho - 

OAB:41425/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana V. Borges Martins 

- OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração interposto 

pelo embargado foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91031 Nr: 9842-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quezia Ferreira Batista - 

OAB:GO 33.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Medeiros Junior - 

OAB:GO 11.270

 Certifico para os devidos fins, que a parte interessada foi intimada para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, há mais de 90 

(noventa) dias, 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.: 89193 Nr: 8828-29.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Luzia Fernandes, ANTÔNIO DE PAULA 

MACHADO DAMASCENO, Manoel Marcelino Bessa, AFONSO PORFlRIO 

PESSOA, Rony Antonio Stella Amizzollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA CODEARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosa Lydia Alves de Castro - 

OAB:GO 13.271, Tânia Maria Ferreira de Freitas - OAB:MT 9482-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte interessada foi intimada para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, há mais de 90 

(noventa) dias, 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
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 Cod. Proc.: 82883 Nr: 4791-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Rodrigues da Silva Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a executada foi citada dos termos 

desta ação, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o valor 

exigido pela parte exequente, acrescido dos acessórios legais ou ofertar, 

nos termos do art. 9º, da Lei de Execução Fiscal, garantia à execução, 

sob pena de não o fazendo ser lhe penhorados tantos bens quantos 

bastem para satisfação do crédito 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.: 66396 Nr: 1876-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPdSN, RPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 90 (noventa)dias, 

de suspensão do feito, sem nenhuma manifestação da parte interessada, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82971 Nr: 4846-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGUINE ROSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido de custas e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54867 Nr: 299-89.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56972 Nr: 1564-29.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535 do NCPC e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62514 Nr: 304-77.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete da Silva Malta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o teor do laudo pericial 

juntado aos autos e ficaram inertes em suas obrigações, atá a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62979 Nr: 546-36.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a partes foram intimadas, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o teor do laudo pericial 

juntado aos autos, porém, apenas a parte autora apresentou petição ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 3453-81.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20613-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi intimada, para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75755 Nr: 346-92.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir a materialização 

destes autos e fiz a juntada de cópia integral nos autos/código 57044, 

conforme determinado por este Juízo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58709 Nr: 2595-84.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso 

Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR L VIEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado para que pague, 

no prazo de 15 (quinze) o débito exigido pela autora ou para, querendo, 

apresentar embargos monitórios, sob pena de não o fazendo o título, cuja 

satisfação é exigida, constituir-se em título executivo judicial; na ocasião 

intimei-o, ainda, que caso satisfaça a obrigação não será devido o 

pagamento de custas e honorário advocatícios 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.: 74475 Nr: 5433-63.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SOARES SILVA 51391538153, 

Maria Luiza Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as executados foram citadas por carta 

via correio, para pagar a dívida, com os juros, multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de penhora e nada foi apresentado aos autos, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74702 Nr: 5539-25.2016.811.0059

 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: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douraci Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o inventariante foi intimado por meio de 

seu advogado, para, em 30 dias, apresentar a certidão negativa de 

débitos municipais e a declaração de cálculo do ITCD expedida pela 

SEFAZ/MT juntamente com a guia de recolhimento do imposto “causa 

mortis” e nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78485 Nr: 2005-39.2017.811.0059

 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: Cicero Barros de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para manifestar nos autos e nada apresentou ao 

processo, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79079 Nr: 2420-22.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais, Rosane Beatriz Babinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a executada foi citada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, pagar o valor exigido pela parte exequente, acrescido 

dos acessórios legais ou ofertar, nos termos do art. 9º, da Lei de 

Execução Fiscal, garantia à execução, sob pena de não o fazendo ser lhe 

penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito 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.: 79086 Nr: 2427-14.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi citado para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, pagar o valor exigido pela parte exequente, acrescido 

dos acessórios legais ou ofertar, nos termos do art. 9º, da Lei de 

Execução Fiscal, garantia à execução, sob pena de não o fazendo ser lhe 

penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito e 

nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85191 Nr: 6258-70.2017.811.0059

 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: Marcio Ferreira Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

nada juntou 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.: 85491 Nr: 6436-19.2017.811.0059

 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: LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

nada juntou 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.: 85495 Nr: 6440-56.2017.811.0059

 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: Djulio Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

nada juntou 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.: 86624 Nr: 7199-20.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla de Sousa Medrado Alves, Catiane Santos Araújo, 

Ednalva Neres Guedes Brasil, LUCÉLIA NONATO E SILVA, MARIA LÚCIA 

DIAS PUTENCIO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi citada dos termos desta 

ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e 

nada juntou 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.: 90214 Nr: 9412-96.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Premoldados Alô Goiás Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Porto Alegre do 

Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:10.200-B/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, recolher as custas 

devidas neste Juízo 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.: 90438 Nr: 9524-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado via edital pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, dos termos desta ação, bem como para 

querendo, apresentar contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90512 Nr: 9566-17.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE COSTA FILHO, Adalberto Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de Associados 

do Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18.173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim 

de comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC) 

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.: 56793 Nr: 1456-97.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Barbosa de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Certifico para os devidos fins, que a requerente foi intimada 

pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71084 Nr: 3972-56.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A H BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A, Antônio Humberto 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Certifico para os devidos fins, que o Banco embargado foi intimado por 

meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar 

nos autos, na forma do art. 920, I, do NCPC 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.: 73200 Nr: 4936-49.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosileidy Estevam Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, esclarecendo, pormenorizadamente, qual ponto controvertido 

visam elucidar ou se desejam o julgamento antecipado da lide, no termos 

do art. 330, inc. I, do CPC, devendo fazê-lo, no prazo de 05 dias, porém, 

apenas a parte autora manifestou no processo, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85407 Nr: 6355-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelma Nogueira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Karnikowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro D. Biazotto - OAB:1228 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Clairton Lucio Fernandes 

- OAB:TO 1308

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi intimada por meio 

de seu advogado, para, no prazo de 10 dias, manifestar em relação a não 

localização da testemunha José Carlos Barbosa 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.: 86798 Nr: 7338-69.2017.811.0059

 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: MARCOS RIBEIRO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato C. Corrêa da Silva - OAB:MT 8184

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 
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seu advogado, para no prazo legal, apresentar impugnação e ficou inerte 

em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94098 Nr: 11627-45.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais dos Santos Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico para os devidos fins, que a parte embargada foi intimada por 

meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos 

autos e nada apresentou ao processo, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72021 Nr: 4391-76.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enedi Silva Santos Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS 

FERREIRA - OAB:12481/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e nada juntou 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.: 73230 Nr: 4944-26.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e nada juntou 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.: 87072 Nr: 7514-48.2017.811.0059

 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: ANTÔNIO LUIZ GIULIANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE , ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA AIEX PARRA - 

OAB:49306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação 

à contestação e ficou inerte em sua obrigação, até presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79504 Nr: 2712-07.2017.811.0059

 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 Mercedes-Bens do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. de Castro Comércio e Serviços LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O, Welton Coelho Cysne Filho - OAB:CE 

13856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para recolher o necessário, no prazo de 10 (dez) dias e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61113 Nr: 3848-10.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSK, ACSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT, Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:5010

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado para, no prazo de 05 dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do presente feito, sob pena de extinção 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.: 87145 Nr: 7562-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado via edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, para querendo, apresentar contestação e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84976 Nr: 6101-97.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA SILVA OLIVEIRA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEMBERG VIEIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:, Marcos Vinicius Almeida Guerra - OAB:23483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi intimado para, em três 

dias, pagar o valor devido, provar que já o fez ou justificar eventual 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto e de prisão em regime 

fechado pelo prazo de até três meses (art. 528, § 3º e §4º, CPC) e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56941 Nr: 1542-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joan Neto Barbosa Filho - 

OAB:41425/GO
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 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de suspensão de 60 

(sessenta dias) destes autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91424 Nr: 10105-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO ALVES BARBOSA

 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:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar impugnação e ficou inerte 

em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54821 Nr: 270-39.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MENDES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54840 Nr: 279-98.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54844 Nr: 281-68.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamim Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54845 Nr: 282-53.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Lino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54849 Nr: 286-90.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Francisco Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54850 Nr: 287-75.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54882 Nr: 309-36.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 344-93.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GLORIA DA ROCHA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1022221/3/2018 Página 527 de 541



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56862 Nr: 1495-94.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSANDRA SORAYA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, afim de intimar a parte autora para que informe se o 

Sr. FLÁVIO SOUZA DO NASCIMENTO ainda se encontra recolhido à 

prisão, em caso positivo fica desde já intimados para que apresente nova 

certidão do sistema carcerário para viabilizar a expedição de oficio de 

implantação, tudo conforme determinado na sentença de ref:21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 2973-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABET DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Cardoso Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias,em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverá ser esclarecido quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida, frisando 

que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9945 Nr: 450-36.2007.811.0059

 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: NEUZELITA MACHADO DO SANTOS, MARIA JOSÉ 

FERNANDES DOS SANTOS, DEUZELITA MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que indique o CPF 

da Herdeira MARIA JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, para viabilizar a 

Expedição de RPV, bem como juntar o contrato de honorários, caso tenha, 

uma vez que na juntada de petição do autor do dia 18/12/2017 nãoveio 

com o respectivo contrato de honorarios.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39274 Nr: 3145-34.2017.811.0019

 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: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 CERTIFICO, conforme artigo 1.221 da CNGC, PROCEDO a INTIMAÇÃO da 

parte AUTORA, por seu procurador, para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. /vc/

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26339 Nr: 992-96.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira de Morais, Francisco Moreno 

do Nascimento, Carlos Galharde Vieira, Isac Barbosa de Brito, José 

Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Certifico que intimo o réu, José Roberto de Oliveira, para arrazoar o 

recurso interposto(ref.166)dentro do prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135034 Nr: 1502-81.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 18 de maio de 2018, às 14:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142406 Nr: 386-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Biondo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 18 de maio de 2018, às 13:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9531 Nr: 427-90.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemir Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivânia Ferreira da Silva - 

OAB:12434 - GO

 No termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a parte executada onde estão os bens sujeitos a penhora, no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única
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Portaria

PORTARIA Nº 09/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MM. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o fato de existirem inúmeros procedimentos envolvendo 

o senhor Apolo de Freitas Polegato, Tabelião do Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Porto Esperidião-MT;

CONSIDERANDO que a apuração isolada dos fatos no bojo de cada 

procedimento não revela a real dimensão das aparentes irregularidades 

ocorridas no Cartório de 2° Oficio da Comarca de Porto Esperidião-MT;

CONSIDERANDO ser possível no curso de um procedimento administrativo 

a apuração de outros fatos que não deram causa ao seu inicio, desde que 

surjam durante as investigações;

CONSIDERANDO que após a instauração do primeiro procedimento 

administrativo em andamento contra o senhor Apolo Polegato de Freitas 

vieram a tona novos fatos que apontam irregularidades nas atividades da 

correspondente serventia;

CONSIDERANDO não ser recente a percepção de irregularidades nas 

atividades do Cartório do 2º Oficio da Comarca de Porto Esperidião-MT, as 

quais denotam superficialmente a inapetência do tabelião, além de algumas 

ilustrarem condutas ilícitas;

CONSIDERANDO a gravidade dos objetos de alguns procedimentos 

instaurados contara o tabelião, os quais demonstram a pratica de 

irregularidades que podem ensejar a perda da delegação por infração aos 

deveres previsto no artigo 30 e concretização das infrações deitadas no 

artigo 31, ambos da Lei nº 8.935/1994;

CONSIDERANDO a necessidade de se instaurar sindicância como 

preliminar de processo administrativo nos casos de perda de delegação 

conforme determina o artigo 20 da Lei estadual 6.940/1997;

CONSIDERANDO o caráter investigativo prévio da sindicância, bem como 

ser de total conhecimento do senhor Apolo de Freitas Polegato o conteúdo 

dos procedimentos administrativos que cursam em seu desfavor, não 

reclamando assim a catalogação dos inúmeros procedimentos 

administrativos.

CONSIDERANDO que após a unificação de todos os atos, poderá o 

requerido rechaçar em um único feito todas as reclamações e 

irregularidades que pesam contra sí;

CONSIDERANDO que os procedimentos disciplinares envolvendo tabeliães 

seguem o rito da Lei Complementar nº 04/1990, do Estado de Mato Grosso, 

tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei Ordinária do Estado de Mato 

Grosso nº 6.940/1997 c/c item 1.2.13 da CNGC extrajudicial do Estado de 

Mato Grosso, não havendo de se falar na comissão mencionada na lei 

complementar, pois o artigo 22 da igualmente referida Lei .6940/1997, 

atribui ao Juiz Diretor do Foro o processamento e aplicação de pena 

disciplinar aos notários, razão pela qual é a autoridade que deve presidir e 

propulsar o processos administrativos relativos à tais temas;

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR SINDICANCIA DISCIPLINAR em desfavor do senhor 

Apolo de Freitas Polegato, Tabelião do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Porto Esperidião-MT, brasileiro, casado, Portador da Cédula de Identidade 

RG n° 1016778-1 SSP/MT, podendo ser encontrado na Rua Paulo 

Veríssimo, 406, na Cidade de Porto Esperidião- MT, residente e Domiciliado 

na Rua Riachuelo, nº 479, Bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres-MT.

Art. 2º - Nomear o servidor Jorge Luis Carreiro como secretário.

Art. 3º - Determinar a autuação e distribuição da presente portaria, com os 

documentos que a acompanham, apensando-se posteriormente aos autos, 

todas as sindicâncias, pedidos de providencias, reclamações e 

procedimentos administrativos movidos contra o senhor Apolo de Freitas 

Polegato, independente da fase em que se encontram.

Parágrafo único: Adotada a providencia ordenada no caput, os autos 

deverão ser conclusos, oportunidade em que serão apreciados os 

apensos e delimitados todos os fatos que merecem apuração, 

trasladando-se cópias para o bojo do feito gerado por esta portaria com o 

consequente arquivamento dos autos donde se extraiu as aludidas 

cópias, destino que igualmente abarcará os autos que contem fatos já 

alcançados pela prescrição ou que não possuem potencialidade para 

gerar penalidade ao sindicado.

Art. 4º - Determinar ao secretário que observe as prescrições da Lei 

Complementar 04/1990, devendo cumprir os princípios e disposições do 

artigo 5º, LV, da CF/1998 e art. 10, X, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.

Art. 5º - Nos autos que possuem comissão disciplinar constituída através 

de portaria, decreto a destituição, bem como revogo as portarias 

instauradoras, haja vista que todas as denuncias e reclamações que já 

encontram-se instauradas, em consonância com paragrafo único do art. 

3º desta portaria, serão processados e julgados por esta magistrada, e 

em prazo não superior a 60 (sessenta) dias.

Art. 6º - Determinar a imediata notificação do sindicado para que se for do 

seu desejo acompanhe os atos procedimentais, inclusive nomeando 

defensor para representar seus interesses, devendo ser informado 

inclusive sobre a atual orientação do Supremo Tribunal Federal, onde 

consolidou entendimento que a ausência de nomeação de defensor dativo 

não implica em nulidade dos procedimentos administrativos disciplinares.

Art. 7º - Determinar a expedição de cópia da presente portaria à 

Excelentíssima Corregedora Geral da Justiça.

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se, com extrema urgência.

Porto Esperidião – MT, 14 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini - Juíza Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55805 Nr: 485-92.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete Antoniasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Código: 55805

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 19 de junho 

de 2018, às 10h20min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, foi redesignada audiência de 

conciliação para o dia 09/04/2018, às 10:30min no Juízado Especial da 

Comarca de Porto Esperidião-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 52008 Nr: 154-81.2013.811.0098
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Reinaldo da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Código: 52008

REVOGO o benefício da suspensão condicional do processo outrora 

deferido em razão do descumprimento das obrigações impostas ao 

reeducando Luiz Reinaldo da Silva Batista.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 

2018, cuja realização será às 14h30min.

Cite-se e intime-se observando os artigos 66 e 68 da Lei 9.099/1995, bem 

como obedecendo ao que preconiza o art. 78, segunda parte do § 1º, da 

mencionada lei.

Intime-se o(a) ofendido(a) e o responsável civil respeitando o art. 67 da 

Lei 9.099/1995 (art. 78, § 2º), o mesmo se dando em relação a eventuais 

testemunhas arroladas pela defesa (art. 78, § 2º). Consigne no bojo da 

intimação do(a) ofendido(a) o parágrafo único do art. 201 do CPP.

Requisite-se e notifique-se às testemunhas que porventura tenham sido 

arroladas pela acusação.

As testemunhas que forem notificadas deverão tomar ciência dos artigos 

218 e 219 do CPP.

Excetuando-se o representante do MP, todos que forem chamados a 

comparecer à audiência deverão ser advertidos dos termos contidos no 

art. 80 da Lei 9.099/1995.

Informe à defesa e acusação de que as provas periciais, ou que 

necessitem ser produzidas por meio de expedição de carta precatória, 

deverão ser requeridas antes da realização da audiência e em tempo hábil 

para sua produção, ou redesignação da audiência ora aprazada.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 07 de novembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52008 Nr: 154-81.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Reinaldo da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Código: 52008

Vistos.

Considerando a recente designação desta magistrada para a atuação 

nesta Comarca de Porto Esperidião, sem prejuízo do exercício da 

judicatura na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, 

da qual sou titular, há a necessidade de readequação de pauta para fins 

de eficiência do serviço prestado em ambas as unidades jurisdicionais, 

pelo que redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 02 de julho de 

2018, às 14h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem nas datas previamente 

agendas.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 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.: 30765 Nr: 777-39.2012.811.0080

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de 

Justiça, que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível 

no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> 

emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão e Citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30433 Nr: 407-60.2012.811.0080

 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: JULCIMAR JOSE DALLARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida O. Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT, Giulio Alvarenga Reale - OAB:15484-A/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa.Traslade-se cópia desta 

sentença aos autos em apenso (cód. 30765).P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 4392-61.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIVELINO FORCINETTI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-34.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CARLOS MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE ASSIS OAB - SP278878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTERLEI ODAIR MUSSKOPF (EXECUTADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000060-34.2017.8.11.0080 EXEQUENTE: ALEX CARLOS MOURA 

EXECUTADO: VALTERLEI ODAIR MUSSKOPF Relatório Dispensado na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Tratam-se os presentes 

autos de ação de execução de título extrajudicial c/c busca e apreensão 

de maquinários agrícolas ajuizada por ALEX CARLOS MOURA contra 

VALTERLEI ODAIR MUSSKOFF, ambos já qualificados. Verifico que, 

conforme documentos juntados aos autos e indicação do valor da causa, 

este ultrapassa a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). De 

outro giro, o artigo 3º, inciso I da lei n.º 9.099/95 assim enuncia: “Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo;” Verificadas tais circunstâncias, conclui que no presente 

caso, pelo valor da causa, incompetente é o juizado especial para seu 

processamento. Assim, outra saída não resta a não ser reconhecer a 

incompetência do juizado para o processamento da presente demanda. 

Isto posto, EXTINGO o presente processo, sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso II da lei n.º 9.099/95. Dispensado o pagamento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da lei n.º 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Querência, data inserida na 

movimentação.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46347 Nr: 1592-60.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusivan Fernandes da Silva

 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, acerca do cálculo de pena de ref. 

20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 366-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Processo n.º 366-07.2017.811.0052 – Código: 43025

Vistos em correição.

Certifique-se se a presente guia de recolhimento encontra-se de acordo 

com o disposto no art. 1.566 e seguintes, seção 29, capítulo VII, da CNGC 

(Lei de Execuções Penais), bem como se há outros executivos de pena 

em andamento em relação ao recuperando.

Caso haja executivo em andamento com condenação transitada em 

julgado, reúnam-se os autos conforme dispõe o artigo 1.549 da CNGC.

Caso a presente guia de recolhimento esteja em desacordo com o 

disposto no art. 1566 e seguintes da CNGC, devolva-a a origem para a 

devida adequação.

Ademais, diante da suspensão do expediente da Defensoria Pública nesta 

Comarca, DETERMINO a intimação pessoal do reeducando para informar 

se possui condições financeiras para constituir causídico para sua 

defesa. Exarando ser hipossuficiente, DEVERÁ MANIFESTAR SEU 

DESEJO DE SE VER REPRESENTADO POR DEFENSOR DATIVO, O QUE 

SERÁ CERTIFICADO PELO SR. MEIRINHO.

 Se assim o for, NOMEIO, desde já, o Dr (a). CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado nesta ação, 

considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT – fev 2018, bem como de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

Por fim, VISTA ao Ministério Público para ciência da distribuição da 

presente execução penal, na forma do art. 106 §1º da LEP e para pugnar 

o que entender de direito.

Após, volvam-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31483 Nr: 1348-94.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.158

 Autos: 1348-94.2012.811.0052 – Código: 31483

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista que o réu informou possuir advogado (ref. 77), REVOGO a 

nomeação de ref. 68.

Cadastre-se o advogado informado pelo acusado no Sistema Apolo. Após, 

intime-o para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita à 

acusação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49236 Nr: 3531-62.2017.811.0052

 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: Marinete Zanette Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefonico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 4 de maio de 2018, a 

partir das 9h.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-43.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000065-43.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 5.444,91; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: AUTO POSTO SANTIAGO 

LTDA - EPP Parte REQUERIDO: TABOCAS PARTICIPACOES 

EMPREENDIMENTOS SA Senhor(a): REQUERENTE: AUTO POSTO 

SANTIAGO LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos acima mencionados, sob pena de extinção RIO 

BRANCO, 20 de março de 2018. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 
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CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-75.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010033-75.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.409,28; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: GILMAR LOPES PINHEIRO 

Parte REQUERIDO: OI S.A Senhor(a): REQUERIDO: OI S.A Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos acima mencionados, 

sob pena de extinção. RIO BRANCO, 20 de março de 2018. 

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: 8010373-53.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995, 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação por dano moral por falha na 

prestação do serviço movida em face da requerida TIM CELULAR S/A. 

Alega a parte requerente que é cliente da parte requerida por possuir 

celular, o que comprovou com a juntada de documentos. As partes 

compareceram na solenidade conciliatória, contudo, diante da 

impossibilidade de resolução amigável, apresentaram contestação e 

impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que existem áreas de 

sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no período não houve 

apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, mas sim houve a 

ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a requerida única 

operadora de celular que presta serviço à municipalidade e que no período 

mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo de realizar 

audiência instrutória, com base no artigo 374, I, do CPC, já que fatos 

notórios não dependem de prova e passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Primeiramente, não há 

que se falar da necessidade da inclusão da empresa ANATEEL no polo 

passivo da demanda, uma vez que a contratação direta e consequente, 

prestação de serviços emana da empresa ré/TIM, bem como ausentes os 

requisitos para tanto, nos termos do art.113 do NCPC. Também não há que 

se falar em incompetência do juizado especial em face de necessidade de 

perícia técnica, uma vez que no caso verifico desnecessária. A demanda 

não está pautada em complexidade e o conjunto probatório constante nos 

autos são suficiente para uma cognição exauriente. Além disso, há nos 

autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos indicados na 

exordial que comprovam a sua omissão e relutância para sanar as 

irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse processual. 

Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de outubro e final de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou 

informações e a resolução do mencionado impasse consoante protocolos 

indicados na exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. 

No mais, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a 

meras alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 

71004654331 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/03/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE 

TELEFONE FIXO E INTERNET. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou 

o pacote "Oi ilimitado com Oi fixo +TV por assinatura + 2MB internet + 

identificador de chamadas" mantendo a linha telefônica fixa e a internet 

que já tinha no plano anterior pelo valor R$128,00. Informou que em 

01/06/2013 teve sua linha fixa cancelada e que no dia 04/06/2013 houve 

também o cancelamento da internet. Buscou o restabelecimento dos 

serviços via administrativa através do sistema de atendimento call Center. 

Também na esfera administrativa, buscou solucionar o problema com 

ajuda do PROCON. Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo 

após o registro dos protocolos e atendimento no PROCON, sendo 

necessária a intervenção judicial. A preliminar de carência de ação por 

ausência de interesse processual não merece prosperar, pois os 

protocolos (fl. 04) e registro no PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de 

solucionar o problema via administrativa, porém sem êxito. No mérito, a 

falha na prestação dos serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos 

serviços de telefonia fixa e internet, bem como pela inoperância do 

sistema da ré, já que a autora também tentou solucionar o problema na via 

administrativa, porém sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, 

ante a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor/autor, já que 

invertido o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do 

CDC . Entretanto não logrou êxito em comprovar o pedido de cancelamento 

do terminal telefônico, art. 333 , inciso II , do CPC , de modo que vai 

acolhida a tese da autora, no sentido de que o bloqueio da linha telefônica 

foi indevido. O agir da empresa ré configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, porquanto ultrapassado o mero dissabor 

do cotidiano atingindo a esfera dos direitos da personalidade.. TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70033267634 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO 

DE TELEFONE QUE VEIO A SER CLONADO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Restando 

incontroverso fato de clonagem do telefone do autor, ocasionando, 

inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do serviço, impõe-se a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização. Verba 

indenizatória a que o autor faz jus em razão das circunstâncias fáticas do 

caso concreto, considerando o período em que restou sem a prestação 

dos serviços em razão do bloqueio de sua linha telefônica Quantum 

indenitário mantido..” Desta forma, foi demonstrada que houve falha no 

serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu do ônus de 

provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a concessão 

de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente de qualquer 

ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 
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lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, as documentações 

juntadas na inicial comprovam o descaso da empresa reclamada em 

promover os amparos assistenciais devidos, bem como a solução dos 

dissabores vivenciados, ou seja, a suspensão/bloqueio de suas 

respectivas linhas telefônicas e acesso à internet por tempo, àquela 

época, indeterminado. Apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, esta, ao contrário, ficou demonstrada 

de forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da 

prestação de serviços da parte requerida, ocorreu o dano moral à parte 

autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a 

cautelosos passos nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo 

ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da 

reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom 

senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor 

simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não 

tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida 

pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto 

Luiz Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado. P.R.I. CUMPRA-SE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-90.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACHRY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995, 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação por dano moral por falha na 

prestação do serviço movida em face da requerida TIM CELULAR S/A. 

Alega a parte requerente que é cliente da parte requerida por possuir 

celular, o que comprovou com a juntada de documentos. As partes 

compareceram na solenidade conciliatória, contudo, diante da 

impossibilidade de resolução amigável, apresentaram contestação e 

impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que existem áreas de 

sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no período não houve 

apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, mas sim houve a 

ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a requerida única 

operadora de celular que presta serviço à municipalidade e que no período 

mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo de realizar 

audiência instrutória, com base no artigo 374, I, do CPC, já que fatos 

notórios não dependem de prova e passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Primeiramente, não há 

que se falar da necessidade da inclusão da empresa ANATEEL no polo 

passivo da demanda, uma vez que a contratação direta e consequente, 

prestação de serviços emana da empresa ré/TIM, bem como ausentes os 

requisitos para tanto, nos termos do art.113 do NCPC. Também não há que 

se falar em incompetência do juizado especial em face de necessidade de 

perícia técnica, uma vez que no caso verifico desnecessária. A demanda 

não está pautada em complexidade e o conjunto probatório constante nos 

autos são suficiente para uma cognição exauriente. Além disso, há nos 

autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos indicados na 

exordial que comprovam a sua omissão e relutância para sanar as 

irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse processual. 

Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de outubro e final de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou 

informações e a resolução do mencionado impasse consoante protocolos 

indicados na exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. 

No mais, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a 

meras alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 

71004654331 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/03/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE 
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TELEFONE FIXO E INTERNET. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou 

o pacote "Oi ilimitado com Oi fixo +TV por assinatura + 2MB internet + 

identificador de chamadas" mantendo a linha telefônica fixa e a internet 

que já tinha no plano anterior pelo valor R$128,00. Informou que em 

01/06/2013 teve sua linha fixa cancelada e que no dia 04/06/2013 houve 

também o cancelamento da internet. Buscou o restabelecimento dos 

serviços via administrativa através do sistema de atendimento call Center. 

Também na esfera administrativa, buscou solucionar o problema com 

ajuda do PROCON. Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo 

após o registro dos protocolos e atendimento no PROCON, sendo 

necessária a intervenção judicial. A preliminar de carência de ação por 

ausência de interesse processual não merece prosperar, pois os 

protocolos (fl. 04) e registro no PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de 

solucionar o problema via administrativa, porém sem êxito. No mérito, a 

falha na prestação dos serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos 

serviços de telefonia fixa e internet, bem como pela inoperância do 

sistema da ré, já que a autora também tentou solucionar o problema na via 

administrativa, porém sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, 

ante a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor/autor, já que 

invertido o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do 

CDC . Entretanto não logrou êxito em comprovar o pedido de cancelamento 

do terminal telefônico, art. 333 , inciso II , do CPC , de modo que vai 

acolhida a tese da autora, no sentido de que o bloqueio da linha telefônica 

foi indevido. O agir da empresa ré configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, porquanto ultrapassado o mero dissabor 

do cotidiano atingindo a esfera dos direitos da personalidade.. TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70033267634 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO 

DE TELEFONE QUE VEIO A SER CLONADO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Restando 

incontroverso fato de clonagem do telefone do autor, ocasionando, 

inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do serviço, impõe-se a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização. Verba 

indenizatória a que o autor faz jus em razão das circunstâncias fáticas do 

caso concreto, considerando o período em que restou sem a prestação 

dos serviços em razão do bloqueio de sua linha telefônica Quantum 

indenitário mantido..” Desta forma, foi demonstrada que houve falha no 

serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu do ônus de 

provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a concessão 

de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente de qualquer 

ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, as documentações 

juntadas na inicial comprovam o descaso da empresa reclamada em 

promover os amparos assistenciais devidos, bem como a solução dos 

dissabores vivenciados, ou seja, a suspensão/bloqueio de suas 

respectivas linhas telefônicas e acesso à internet por tempo, àquela 

época, indeterminado. Apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, esta, ao contrário, ficou demonstrada 

de forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da 

prestação de serviços da parte requerida, ocorreu o dano moral à parte 

autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a 

cautelosos passos nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo 

ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da 

reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom 

senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor 

simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não 

tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida 

pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto 

Luiz Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado. P.R.I. CUMPRA-SE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-43.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON JACINTO GIL - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995, 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação por dano moral por falha na 

prestação do serviço movida em face da requerida TIM CELULAR S/A. 

Alega a parte requerente que é cliente da parte requerida por possuir 

celular, o que comprovou com a juntada de documentos. As partes 

compareceram na solenidade conciliatória, contudo, diante da 

impossibilidade de resolução amigável, apresentaram contestação e 

impugnação. Em que pese a parte requerida alegar que existem áreas de 

sombra, onde o sinal pode oscilar, é fato notório que no período não houve 

apenas oscilação ou indisponibilidade momentânea, mas sim houve a 

ausência da prestação do serviço. Portanto, sendo a requerida única 

operadora de celular que presta serviço à municipalidade e que no período 

mencionado a requerida deixou de prestar serviço, deixo de realizar 

audiência instrutória, com base no artigo 374, I, do CPC, já que fatos 
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notórios não dependem de prova e passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Primeiramente, não há 

que se falar da necessidade da inclusão da empresa ANATEEL no polo 

passivo da demanda, uma vez que a contratação direta e consequente, 

prestação de serviços emana da empresa ré/TIM, bem como ausentes os 

requisitos para tanto, nos termos do art.113 do NCPC. Também não há que 

se falar em incompetência do juizado especial em face de necessidade de 

perícia técnica, uma vez que no caso verifico desnecessária. A demanda 

não está pautada em complexidade e o conjunto probatório constante nos 

autos são suficiente para uma cognição exauriente. Além disso, há nos 

autos uma vasta numeração de protocolos de atendimentos indicados na 

exordial que comprovam a sua omissão e relutância para sanar as 

irregularidades, o que de pronto demonstram o interesse processual. 

Destaca-se que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou a contratação de serviços da parte ré, o qual foi prestado de 

forma falha, já que o serviço foi suspenso de forma injustificada meados 

de outubro e final de novembro de 2016. Ademais, a parte autora solicitou 

informações e a resolução do mencionado impasse consoante protocolos 

indicados na exordial, o que torna crível a omissão da empresa requerida. 

No mais, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a 

meras alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “TJ-RS - Recurso Cível 

71004654331 RS (TJ-RS) Data de publicação: 28/03/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE 

TELEFONE FIXO E INTERNET. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Narrou à autora que em 30/05/2013 contratou 

o pacote "Oi ilimitado com Oi fixo +TV por assinatura + 2MB internet + 

identificador de chamadas" mantendo a linha telefônica fixa e a internet 

que já tinha no plano anterior pelo valor R$128,00. Informou que em 

01/06/2013 teve sua linha fixa cancelada e que no dia 04/06/2013 houve 

também o cancelamento da internet. Buscou o restabelecimento dos 

serviços via administrativa através do sistema de atendimento call Center. 

Também na esfera administrativa, buscou solucionar o problema com 

ajuda do PROCON. Entretanto, a ré não restabeleceu o serviço, mesmo 

após o registro dos protocolos e atendimento no PROCON, sendo 

necessária a intervenção judicial. A preliminar de carência de ação por 

ausência de interesse processual não merece prosperar, pois os 

protocolos (fl. 04) e registro no PROCON (fl. 27) demonstram a tentativa de 

solucionar o problema via administrativa, porém sem êxito. No mérito, a 

falha na prestação dos serviços é configurada pelo bloqueio indevido dos 

serviços de telefonia fixa e internet, bem como pela inoperância do 

sistema da ré, já que a autora também tentou solucionar o problema na via 

administrativa, porém sem êxito. O ônus da prova está a encargo da ré, 

ante a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor/autor, já que 

invertido o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do 

CDC . Entretanto não logrou êxito em comprovar o pedido de cancelamento 

do terminal telefônico, art. 333 , inciso II , do CPC , de modo que vai 

acolhida a tese da autora, no sentido de que o bloqueio da linha telefônica 

foi indevido. O agir da empresa ré configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, porquanto ultrapassado o mero dissabor 

do cotidiano atingindo a esfera dos direitos da personalidade.. TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70033267634 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

23/02/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USUÁRIO 

DE TELEFONE QUE VEIO A SER CLONADO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Restando 

incontroverso fato de clonagem do telefone do autor, ocasionando, 

inclusive, na suspensão indevida do fornecimento do serviço, impõe-se a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização. Verba 

indenizatória a que o autor faz jus em razão das circunstâncias fáticas do 

caso concreto, considerando o período em que restou sem a prestação 

dos serviços em razão do bloqueio de sua linha telefônica Quantum 

indenitário mantido..” Desta forma, foi demonstrada que houve falha no 

serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu do ônus de 

provar a ausência de falha, a regularidade da suspensão ou a concessão 

de amparos devidos ao consumidor, bem como a excludente de qualquer 

ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, as documentações 

juntadas na inicial comprovam o descaso da empresa reclamada em 

promover os amparos assistenciais devidos, bem como a solução dos 

dissabores vivenciados, ou seja, a suspensão/bloqueio de suas 

respectivas linhas telefônicas e acesso à internet por tempo, àquela 

época, indeterminado. Apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, esta, ao contrário, ficou demonstrada 

de forma estreme de dúvidas. Assim, em decorrência da falha da 

prestação de serviços da parte requerida, ocorreu o dano moral à parte 

autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a 

cautelosos passos nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo 

ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da 

reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom 

senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor 

simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não 

tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida 

pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto 

Luiz Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 
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Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado. P.R.I. CUMPRA-SE

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010046-11.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010065-17.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-10.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010074-76.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010158-14.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-97.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010067-84.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000222-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 20 de 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: 09:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000222-16.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.915,38; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) 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 
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CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, 

S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010050-82.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010068-69.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnarem o que entender de direito. Cumpra-se.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80308 Nr: 682-46.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento a decisão de Ref. 04, proferida na data 

de 16/03/2018, neste feito, fica designada audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal, no dia 24 DE ABRIL DE 2018, às 

17:90 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 78021 Nr: 4045-75.2017.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Almeida da Silva, Rogério Romera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Magalhaes 

dos Santos - OAB:MT - 12.550, Marcos Antonio Magalhaes dos 

Santos - OAB:MT - 12550

 Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, e com 

fundamento no artigo 120, do Código de Processo Penal, DEFIRO 

PARCIALEMNTE dos requerentes, e de consequência, DETERMINO A 

RESTITUIÇÃO pessoalmente ou por advogado(a) com procuração 

específica para o ato, do aparelho celular Samsung Galaxy J2 Prime, série 

nº 35657086677060.Por conseguinte, traslade cópia desta decisão para a 

ação principal.Dê ciência às partes.Sirva-se cópia da presente decisão 

como mandado/ofício/carta precatória. Cumpra.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 83925 Nr: 2192-65.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

de guia de diligencia - LOCALIDADE SESMARIA POUSO DAS CRUZES - 

R$1.460,00 / http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 83925 Nr: 2192-65.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103707 Nr: 3516-15.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FROHLICH, ALAND FROHLICH, 

AUGUSTO FRANCISCO FOGLIATTO, SILVIA BEATRIZ FICAGNA 

FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SILVA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B/MT

 Intima-se a parte autora a juntar aos autos eventual procuração dos 

requeridos existente nos autos pricincipais ou ainda endereço atualizado 

dos mesmos, a fim de possibilitar a intimação acerca do Laudo de 

Avaliação dos imóveis juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103707 Nr: 3516-15.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FROHLICH, ALAND FROHLICH, 

AUGUSTO FRANCISCO FOGLIATTO, SILVIA BEATRIZ FICAGNA 
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FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SILVA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B/MT

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos, acerca do Laudo de 

Avaliação dos imóveis juntado aos autos nesta data, na ref. 21.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103707 Nr: 3516-15.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FROHLICH, ALAND FROHLICH, 

AUGUSTO FRANCISCO FOGLIATTO, SILVIA BEATRIZ FICAGNA 

FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SILVA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B/MT

 Vistos, etc.

À ref. 10 encontra-se a proposta apresentada pelo Perito do Juízo para 

avaliação.

Desta forma, intime-se a parte executada para recolhimento da verba (art. 

95 do CPC).

Havendo concordância e pagos os honorários, o profissional deverá 

desde logo designar data e local para realização da perícia, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cientificando, por igual, as partes.

Com a apresentação do laudo, manifestem-se as partes no prazo de cinco 

dias.

Oficie-se o Juízo deprecante acerca da presente decisão.

 Após conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105520 Nr: 4372-76.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MARCELINO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17.05.2018, às 

14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu para comparecer na 

audiência para ser interrogado.

Expeça-se ofício para o Diretor do estabelecimento prisional onde se 

encontra acautelado o réu, a fim de que promova a escolta dele para a 

audiência que se realizará nesta comarca.

Oficie-se a SEJUDH acerca da necessidade de escolta dos réus, a fim de 

que tome as providências necessárias para realização do ato, cumprindo, 

assim, com a orientação contida no Ofício Circular nº 286/2017-GAB-03 

(Protocolo nº 0108749-41.2017.8.11.0000) da Corregedoria-Geral da 

Justiça.

INTIMEM-SE a Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28110 Nr: 1619-69.2005.811.0078

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, MARCOS AUDAL 

REGINALD REICHARDT ROS, EDUARDO DIETRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23278 Nr: 90-15.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

179/181, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo: " Com 

efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos: 

a) Alteração/fixação fática dos dias e horários de visitas. b) Melhor 

interesse da criança, para manutenção ou modificação da guarda 

provisória. DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 05/04/2018 às 13 h 30 min. Intimem-se as partes via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(F.Púb./DPE/MP) para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, e para apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, sob 

pena de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, 

lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 

do CPC. Por fim, deve-se lembrar de que em relação à intimação de 

testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27804 Nr: 845-68.2017.811.0094
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Desse modo, excepcionalmente, designo a audiência de custódia para o 

primeiro dia útil em que este juiz, estará na Comarca de Porto dos 

Gaúchos, considerando que o réu se encontra preso na Cadeia Pública 

daquela Comarca, bem como, que estarei na referida comarca 

despachando e realizando outras demais audiências, nos próximos 

dias.Destarte, expeça-se carta precatória à Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, com a finalidade de realização de audiência de 

custódia/justificação.Intime-se o Ministério Público.Intime-se o réu.Intime-se 

o advogado do autuado, caso possua. Certifique-se a Secretaria se foi 

realizado o exame de corpo de delito e se o laudo foi juntado aos autos; 

em caso negativo, proceda-se a Autoridade Policial à realização 

incontinenti.Às providências. Cumpra-se.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59957 Nr: 1344-16.2016.811.0085

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO OMAR SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 542-81.2017.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DAMBROS DA SILVA, BRANDINA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento a decisão de fls. 19/20 dos 

embargos (62989), desentranho a petição de fls. 54/56 para entrega ao 

subscritor, Drº Alexandre Franklin Cardoso. Intimo referido subscritor para 

retirá-la em 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 1008-95.2005.811.0085

 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: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT

 Código 32342

CERTIDÃO

Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de Penhora 

e Avaliação, Penhora e Avaliação, de ordem do MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Fórum desta Comarca, Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Leão 

Rufino, extraído dos autos em epígrafe, entre os dias 15.03.2018 e 

19.03.2017, me desloquei à propriedade a ser penhorada, e PROCEDI À 

PENHORA e AVALIAÇÃO do bem descrito no auto anexo.

Dessa forma, realizada a penhora e avaliação DEIXEI DE INTIMAR 

GUIMORVAN PINTO tendo em vista que reside atualmente na cidade de 

Guarantã do Norte –MT.

Consigno, por outro lado, que Guimorvan estava no local na data da 

diligência e exarou nota de ciência no mandado, apenas por ter 

questionado a razão pela qual esta Oficiala estaria ali. Assim, tomou 

conhecimento da realização da penhora do bem, porém ficou claro que a 

intimação da avaliação seria posterior, inclusive em razão da 

impossibilidade de conclusão da avaliação do imóvel apenas em uma 

diligência.

 Passo a cotar, por fim, as diligências remanescentes no valor de R$ 

780,00 (setecentos e oitenta reais), o qual deverá ser recolhido por 

intermédio do Sistema de Arrecadação de Diligências do TJMT, juntado a 

seguir o comprovante de pagamento da Guia nos autos em epígrafe.

Dessa forma, cumprido o mandado em todos os seus termos, devolvo-o a 

Secretaria, dentro do prazo legal, para as devidas providências.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Terra Nova do Norte-MT, 19 de março de 2018.

 Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61445 Nr: 698-69.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NASCIMENTO AZAMBUJA, 

HUILIAN EMERSON DA SILVA, GIOVANI FRANCISCO BARBOZA, 

JEFERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 DESPACHO/DECISÃO

Código: 61445

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE MAIO DE 

2018, ÀS 09H, com a finalidade de interrogatório dos réus FERNANDO 

NASCIMENTO AZEMBUJA e HUILIAN EMERSON DA SILVA.

 Intimem-se os acusados e a defesa.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 20 de março de 2018.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119811 Nr: 2801-95.2017.811.0102

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA ARATIBA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT 3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para que providêncie o 
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recolhimento das guais de custas e taxa judiciária para distribuição da 

Carta Precatória na Comarca de Cuiabá MT, para citação do requerido, sob 

pena de devolução da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121522 Nr: 581-90.2018.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a finalidade da medida protetiva de urgência, 

busca proteger a integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral 

da mulher, vítima de violência doméstica, e que no presente caso não 

restou demonstrada a iminência da violência que justifique o deferimento 

das medidas protetivas, INDEFIRO o pedido formulado à inicial, devendo a 

vítima, caso queria, recorrer às vias ordinárias.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 19 de março de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 579-23.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MELANIA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Sendo assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a 

apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do 

requerente, na pessoa por ele designada à pág. 04.Executada a liminar, 

CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, 

conforme os valores apresentados na inicial, oportunidade em que o bem 

lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe 

permitido apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no 

artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.INDEFIRO o pedido de expedição de 

ofícios ao DETRAN e a Secretária da Fazenda Estadual.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, não sendo o 

bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a 

parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 

911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Vera/MT, 19 de março de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 513-43.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a 

apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do 

requerente, na pessoa por ele designada no item “D” da petição inicial.

Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 1178-30.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON JOSÉ NICHELE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar os valores 

correspondentes às diligências complementares efetuadas, ou seja, no 

valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), cujos numerários deverão 

ser pagos mediante GUIAS expedidas no PORTAL eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a / M T , 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/compementação, conforme 

os termos do art. 4º, $ 3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118190 Nr: 2116-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BILIBIO, FELIPE BILIBIO, RAFAEL 

BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar os valores 

correspondentes às diligências complementares efetuadas, ou seja, no 

valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), cujos numerários deverão 

ser pagos mediante GUIAS expedidas no PORTAL eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a / M T , 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/compementação, conforme 

os termos do art. 4º, $ 3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 

 

PORTARIA Nº 018/2018/DF   
 

 

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o 

plantão regional do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 
 
CONSIDERANDO que a Portaria nº 678/2017-PRES suspende o 

expediente no dia 30/04/18; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Abril, a saber: 
 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

02/04 (19h) 
a 
06/04 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
(2ª Vara Cível) 

Breno de Faria 

09/04 (19h) 
a 
13/04 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível) 

Bárbara Graziela Ventura  

16/04 (19h) 
a 
20/04 (12h) 

Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 
(4ª Vara Cível) 

Dargite Sbruzi Prieto 

23/04 (19h) 
a 
27/04 (12h) 

Dr. Marcos T. Agostinho Pires 
(5ª Vara Cível) 

Élida Juliane Schneider 

 
 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

27/03 (19h) 
a 
02/04 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
 (2ª Vara Cível Tangará da Serra) 
 

Graziela de Jesus Alves 

06/04 (19h) 
a 
09/04 (12h) 

 Dra. Elza Yara R. Sales Sansão 
 (3ª Vara Cível Tangará da Serra) 

Valdeir Ferreira Lima 

13/04 (19h) 
a 
16/04 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
 (4ª Vara Cível Tangará da Serra) 

Maurício Lineu Fett 

20/04 (19h) 
a 
23/04 (12h) 

Dr. Marcos T. Agostinho Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da Serra) 

Rosani Nascimento 

Telefone do Plantão (65) 9237.3629 
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27/04 (19h) 
a 
02/05 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial Tangará da Serra) 

Sandro Debus 

 
V - OFICIAIS DE JUSTIÇA   

 
DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01 Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 

02 Manoel Reis C. Ribeiro 9 9987 1373 

03 Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 

04 Maria Célia de Sousa 9 9985 6009 

05  José da Cruz Costa 9 8402 7127 

06 a 08 Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 

09  Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 

10 Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 

11 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

12  Edson Osmar Alviano Costa 9 9978 4565 

13 a 15 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

16  Arash Kaffashi 9 9923 3828 

17 Emerson Araújo Vilasim 9 9669 0530 

18 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 

19 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 

20 a 22 Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

23  Renata Garcia da Costa 9 9936 3315 

24 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 

25 João Antonio Prieto 9 9987 1529 

26 Manoel Reis C. Ribeiro 9 9987 1373 

27 a 29 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

30  Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta 

Comarca, a saber:  
 

JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade      (65) 9 9609-0619 

2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 

3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 

(65) 9 9968-9592 

(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Maryslainnee A. C. Figueira 

Laressa Esteves Leite 

(65) 9 9602-0843 

(65) 9 9991-7113 

5ª Vara Cível Carlly Eich Alves 

Diego Ethan Nunes 

   (65) 9 9927-8768 

(65) 9 9646 8803 
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(66) 9 9218-5277  

1ª Vara Criminal Ricardo Oliveira Lima (66) 9 9676-4257 

2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 

Diogo Batista Carneiro  

(66) 9 9958 0109   

(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 

Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 

(65) 9 9235-4989 

 
 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da 

Comarca, bem como, encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Defensoria Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 

 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  

 

Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
 
Tangará da Serra, 19 de março de 2018. 

 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 

                                                                        Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 
SUPERIOR DA COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 
EDITAL N. 001/2018/DF 

 
 A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 
Arenápolis/MT, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital torna público o Gabarito 
Preliminar  da prova realizada no dia 18 de março de 2018, em conformidade com o Edital n.º 
001/2018/DF, de 22 de janeiro de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico nº 
10186/2018, de 25 de janeiro de 2018. 

 
 

NÍVEL SUPERIOR - DIREITO NÍVEL SUPERIOR - OUTROS CURSOS 
1 C 1 C 
2 A 2 B 
3 C 3 D 
4 A 4 C 
5 D 5 A 
6 C 6 B 
7 B 7 C 
8 B 8 B 
9 A 9 D 
10 D 10 A 
11 C 11 C 
12 B 12 A 
13 D 13 C 
14 B 14 A 
15 B 15 D 
16 C 16 C 
17 B 17 B 
18 B 18 B 
19 D 19 A 
20 A 20 D 
21 D 21 C 
22 B 22 B 
23 C 23 D 
24 B 24 B 
25 C 25 B 
26 A 26 C 
27 A 27 B 
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28 B 28 B 
29 D 29 D 
30 A 30 A 
31 C 31 C 
32 B 32 A 
33 A 33 B 
34 C 34 D 
35 A 35 C 
36 D 36 B 
37 D 37 A 
38 C 38 C 
39 A 39 B 
40 B 40 D 

 
 

9. DOS RECURSOS. 

9.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital, 
quanto: 
a) ( ...); 
b) Ao gabarito provisório; 
c) (...). 
 
9.2 Os recursos deverão ser interpostos somente na Diretoria do Foro, conforme o prazo 
estabelecido no subitem 9.1. 
 
9.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pelo Juiz 
Diretor do Foro. 
 
9.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, 
objetiva e consistente. 
 
9.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a 
pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 

 
Arenápolis-MT, 19 de março de 2018.  
 
 

 
MARINA CARLOS FRANÇA 
 Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA 
 
 

EDITAL Nº 05/2018/DF 
 

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 
Cláudia/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Definitivo da 
prova realizada no dia 11 de março de 2018, em conformidade com o Edital n. 014/2012/GSCP, 
de 16.05.2012, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 8.813, em 17.05.2012, 
com suas respectivas classificações. 

CLASSIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR - DIREITO 

NOME NOTA CLASSIFICAÇÃO 

MARIA EDUARDA ROHDEN MACHADO 60 1º 

JACQUELINE FERREIRA ANTONIOLO 55 2º 

VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA 52,5 3º 

   

 
Observações: 
1. Para critérios de avaliação, em conformidade com o item 7.1, do Edital n. 014/2012/GSCP, 
cada questão da prova objetiva vale 2,5 (dois vírgula cinco) pontos; 
 
2. No Resultado final, acima transcrito, constam somente os nomes dos candidatos classificados, 
sendo que a classificação foi efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos 
candidatos na prova objetiva, já com observância aos critérios de desempate elencados no item 
7.4, do Edital n. 014/2012/GSCP. 
 
3. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. 

   

Cláudia, 20 de março de 2018. 

 

Thatiana dos Santos 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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